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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2 :
Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan
tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72 :
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau
pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidanakan dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan
atau barang hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidanakan dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah swt atas limpahan karunia-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan buku “Aksiologi Olahraga” ini.
Dunia Olahraga sarat dengan makna filosofis, di dalamnya terkandung
nilai-nilai positif yang relevan dengan upaya pengembangan karakter
bangsa. Nilai-nilai positif fundamental yang terkandung di dalam
olahraga antara lain: sportivitas, kedisiplinan, kejujuran, keindahan,
dan nilai patriotisme.
Di tengah kegelisahan akan pentingnya pendidikan karakter
bagi bangsa Indonesia, olahraga merupakan salah satu cara yang
dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Olahraga saat
ini telah berkembang secara sistematis dan terstruktur, baik dalam
ranah edukatif, prestatif, maupun rekreatif.
Sebuah keniscayaan ketika olahraga saat ini telah menjadi bagian
penting dalam kehidupan bangsa karena di dalamnya mengajarkan
nilai-nilai luhur budaya yang digali oleh para pendahulu kita. Buku
Aksiologi Olahraga dalam Perspektif Pengembangan Karakter
Bangsa berupaya mengajak pembaca untuk merevitalisasi dan
merekonstruksi relevansi aksiologi olahraga terhadap kehidupan
masa kini.
Buku ini tentu tidak lepas dari kekurangan, untuk itu kami
menerima kritik dan masukan untuk pengembangan lebih lanjut.
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PENDAHULUAN

O

lahraga mencakup pengertian yang luas, bukan hanya
dalam arti kompetitif, kegiatan pembinaan jasm ani,
ataupun aktivitas pada waktu senggang saja, tetapi ada
hal lain yang tidak kalah penting yang perlu dipahami di dalam
aktivitas olahraga. Hal demikian senada dengan pernyataan
Haag: Dunia olahraga tidak hanya diartikan secara sempit
sebagai atletik atau olahraga yang kompetitif, melainkan juga
aktivitas fisik baik yang bersifat formal dan informal sesuai
disiplin ilmu olahraga dan juga aktivitas yang fundamental
seperti senam, pelatihan kebugaran, ataupun aerobik (Lutan,
2000: 7).
Olahraga sendiri mempunyai bentuk dan jenis yang be
ragam. Namun, secara umum masih dapat diidentifikasi
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ciri khasnya, yaitu yang disebut dengan ”inner horizon”. Hal
tersebut mengandung arti bahwa secara esensial, olahraga
dibentuk dalam kriteria-kriteria oleh makna bermain dan
permainan. Kriteria paling otentik adalah bahwa kegiatan
olahraga didasarkan pada faktor kebebasan dan kesengajaan
dengan kesadaran penuh pelakunya untuk melakukannya.
Inilah yang membedakan ciri bermain yang sejati. Oleh karena
itu, tindakansejati dalam olahraga bukanlah sesuatu yang tidak
menyenangkan, tetapi merupakan sumber dari keceriaan (joy)
dan kebahagiaan (happiness) (Lutan 2000: 9).
Dalam menjelaskan konsep olahraga secara menyeluruh,
tidaklah mudah karena adanya berbagai pandangan tentang
makna olahraga. Hal ini disebabkan karena definisi olahraga
senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perubahan
sosial dan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Bahkan, pada tingkat internasional pun, para ahli dihadapkan
pada masalah yang sama dalam perumusan definisi olahraga
sehingga banyak dijumpai keragaman definisi sesuai dengan
sudut pandang disiplin ilmu keolahragaan yang ditekuni
(Lutan, 2000: 4-5).
Walaupun tidak mudah mendefinisikan konsep olahraga
secara menyeluruh, pembicaraan tentang olahraga dalam
berbagai sudut pandang tetap menjadi topik yang menarik.
Hal yang menguatkan alasan itu adalah peran dan harapan
pemerintah yang tinggi terhadap olahraga. Dampak positif dari
peran tersebut adalah semangat memasyarakatkan olahraga
dan mengolahragakan masyarakat. Semangat tersebut mulai
menunjukkan keberhasilan dengan membangun asumsi
bahwa olahraga senantiasa bersifat rekreatif, edukatif, dan
prestatif. Setiap orang ataupun kelompok di berbagai tempat
dan kesempatan mulai menerapkan beberapa hal di atas.
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Peserta olahraga berasal dari berbagai usia, mulai dari usia
muda sampai lanjut usia. Adapun tingkat permainan dalam
olahraga dilakukan dengan tujuan yang berbeda-beda, mulai
dari sekadar untuk bersenang-senang, rekreasi, hingga tingkat
profesional. Pengaruh dari hal itu, secara aplikatif adalah
didirikannya sekolah-sekolah olahraga, klub, bisnis, dan pusatpusat kegiatan masyarakat yang menawarkan kesempatan
olahraga dan rekreasi untuk berbagai kelompok usia.
Kosasih (1983: 1) berpendapat bahwa partisipasi yang
tinggi dalam olahraga disebabkan karena olahraga dapat
memberikan kesempatan yang ideal untuk menyalurkan
tenaga dengan jalan yang baik menuju kehidupan serasi,
selaras, dan seimbang untuk mencapai kebahagiaan hidup
yang sejati. Melalui olahraga, seseorang akan memperoleh
kesempatan dan keuntungan dalam mengaktualisasikan
dirinya di tengah-tengah masyarakat. Olahraga tidak hanya
memberikan manfaat untuk fisik dan mental, tetapi juga dapat
memberikan manfaat secara sosiologis bagi pelakunya.
Menurut Doty (2006: 1), olahraga merupakan kebu
tuhan hidup manusia karena apabila seseorang melakukan
olahraga dengan teratur akan membawa pengaruh yang baik
terhadap perkembangan jasmaninya. Selain berguna bagi
pertumbuhan perkembangan jasmani manusia, olahraga juga
memberi pengaruh kepada perkembangan rohani si pelaku.
Olahraga dapat memberikan efisiensi kerja terhadap alat-alat
tubuh sehingga peredaran darah, pernapasan, dan pencernaan
menjadi teratur. Selain itu, olahraga juga merupakan bagian
utama dari kegiatan sosial masyarakat dan budaya di seluruh
dunia.
Olahraga dapat dijadikan sebagai wahana pembinaan sikap
sosial. Artinya, olahraga dapat digunakan sebagai pembinaan
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sikap bagi para peserta, pembina, lembaga pemerintah
maupun swasta dengan cara mengekspresikannya dalam
berbagai cara. Dengan demikian, olahraga menjadi penting
karena bentuk ekspresi gerakan tubuh di dalamnya mampu
membangun karakter dan sikap positif bagi pelakunya.
Dengan gambaran serupa itu, maka olahraga perlu
dipahami secara komprehensif. Salah satu hal penting untuk
memahami olahraga secara menyeluruh adalah makna dari
olahraga itu sendiri. Pada dasarnya, olahraga penuh dengan
makna filosofis. Di antara makna filosofis tersebut adalah
mengenai nilai-nilai. Adapun nilai-nilai positif dalam olahraga
merupakan mikro kosmos yang menentukan pokok-pokok
dan mencerminkan nilai-nilai sosial (Eldon dan Etmer, 1983:
45). Nilai-nilai (positif ) yang terungkap dalam olahraga,
selanjutnya akan menggambarkan fungsi olahraga dalam
masyarakat. Nilai-nilai sosial itu pada akhirnya akan kembali
dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.
Untuk mengkaji makna nilai-nilai dalam olahraga diper
lukan berpikir dengan pendekatan filsafat. Cara berpikir
yang dimaksud adalah yang menganut asas kegunaan suatu
ilmu pengetahuan. Cabang ilmu filsafat yang menganut
asas demikian adalah aksiologi. Sebagai cabang ilmu filsa
fat, aksiologi berkonsentrasi pada kajian nilai-nilai (values)
yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap
kebenaran atau kenyataan, termasuk di dalamnya olahraga.
Menurut Supadjar (1992: 108), aksiologi ditinjau dari sudut
pandang kefilsafatan ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki
hakikat nilai pada umumnya. Lebih lanjut, aksiologi diartikan
sebagai kajian tentang hakikat, kriteria, dan status ontologis
nilai (Titus dan Nolan, 1986: 96).
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Nilai-nilai sendiri memiliki beberapa pengertian mendasar.
Pertama, nilai bukan merupakan benda atau pengalaman, juga
bukan merupakan esensi. Nilai adalah sesuatu yang lahir dan
muncul sebagai kualitas dari pengembannya. Frondizi (2001:
6) mencontohkan kehadiran nilai dalam kehidupan seharihari, misalnya dalam keindahan sebuah lukisan, keindahan
sepotong pakaian, dan kegunaan dari sebuah peralatan.
Kedua, nilai adalah bagian dari eksistensi objek. Dalam hal
ini, nilai tidak dapat dikatakan sebagai benda atau unsur
dari benda, melainkan sifat atau kualitas dari objek tertentu.
Ketiga, nilai sebelum melekat pada pembawanya merupakan
eksistensi yang tidak nyata (Frondizi, 2001: 7-10).
Ralph Barton Perry (dalam Kattsoff, 1989: 337-338) dalam
tulisannya yang berjudul General Theory of Value mengatakan
bahwa setiap objek yang ada dalam kenyataan maupun dalam
pikiran dapat memperoleh nilai. Hal ini dapat terjadi jika suatu
ketika objek tersebut berhubungan dengan subjek-subjek
yang mempunyai kepentingan, maka hal tersebut kemudian
mempunyai nilai.
Scheler (dalam Frondizi, 2001:138-139) membagi hierarki
nilai ke dalam empat tahap. Pertama, tingkatan nilai yang
terendah yaitu nilai “kenikmatan” dan “ketidaknikmatan”.
Kedua, nilai vital yang tidak tergantung dan tidak dapat
direduksi dengan kenikmatan atau ketidaknikmatan. Ketiga,
nilai spiritual, yang merupakan nilai vital dan oleh karenanya
harus mengorbankan nilai kenikmatan. Keempat, nilai
kesucian dan nilai keduniawian. Dalam hal ini, nilai religius
tidak dapat direduksi menjadi nilai spiritual. Nilai religius
memiliki keberadaan khas sebagai ”yang mutlak” di hadapan
manusia.
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Selama ini kegiatan olahraga hanya dinilai sebagai
aktivitas jasmaniah tanpa didasari pemikiran bahwa dalam
aktivitas olah tubuh tersebut, juga terdapat nilai-nilai luhur
yang tersembunyi. Nilai-nilai luhur tersebut penting untuk
pembangunan karakter dalam sistem sosial masyarakat. Ada
empat pembangunan karakter dalam olahraga, yaitu loyalitas
kepada tim, sikap tidak egois dalam tim, penampilan, dan bentuk
fisik, yang semuanya mengindikasikan keterkaitan dengan
moral dan nilai-nilai positif. Artinya, olahraga menyediakan
aktivitas yang mempelajari dan menegakkan nilai-nilai.
Adapun kelemahan dalam suatu sistem sosial adalah
bahwa internalisasi nilai dan kontrol emosi tidak menja
min dapat menegakkan hubungan interpersonal. Untuk itu
diperlukan mekanisme tambahan yang dapat menegakkan
dan menjaga kohesi, solidaritas, dan keteraturan. Dalam hal
ini, olahraga terstruktur layaknya subsistem sosial seperti
perbedaan kelas, sekolah, dan komunitas, sehingga olahraga
dapat dikatakan berfungsi sebagai sarana integrasi. Sarana
yang dimaksud bukan hanya bagi para pesertanya saja,
namun juga bagi anggota yang diwakilkan dalam sistem sosial
tersebut. Olahraga dipercaya dapat memberikan kesempatan
bagi para pesertanya untuk saling mengenal. Hal itu dapat
digunakan sebagai dasar pengembangan hubungan sosial
secara informal menuju hubungan yang formal dalam struktur
organisasi sebuah kelompok.
Pada kehidupan masyarakat yang modern, olahraga
berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan hidup. Olahraga
dapat mempengaruhi ataupun mendorong terjadinya
perubahan sikap dan orientasi yang sejalan dengan dinamika
peradaban. Dalam konteks ini, para pelaku olahraga
menitikberatkan kepada keadilan dan kesetaraan, dan
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dalam konteks yang lebih lanjut para pelaku olahraga lebih
menitikberatkan pada keterampilan pencapaian prestasi.
Oleh karena itu, olahraga merupakan kegiatan yang sistematis
untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi
jasmani, rohani, dan sosial (Kemenegpora RI, 2010: 3).
Gambaran serupa itu menegaskan bahwa keberadaan
olahraga dapat menjamin kebutuhan masyarakat secara
individu maupun umum untuk kemudian dapat mengoreksi
dan meminimalisasi terjadinya kesalahan atau konflik yang
ada. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat
Jawa, aspek raga berkaitan dengan aspek jiwa. Hal ini berkaitan
dengan Serat Wedhatama karya Mangkunegoro IV yang
menjelaskan adanya empat tingkatan sembah, yaitu sembah
raga, sembah cipta, sembah jiwa dan sembah rasa (Jatmiko,
2007: 38).
Sekarang ini, nilai-nilai yang demikian itu menghadapi
tantangan cukup berat, yaitu kekuatan budaya global yang
bisa jadi tidak sesuai dengan budaya dan karakter bangsa
Indonesia. Oleh karenanya diperlukan strategi di segala bidang
untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
Olahraga dapat menjadi salah satu solusi karena di dalam
olahraga terdapat berbagai nilai yang baik. Kosasih (1983: 1)
mengatakan bahwa olahraga dapat meningkatkan kesempatan
yang ideal untuk menyalurkan energi positif dalam lingkungan
persaudaraan dan persahabatan demi terciptanya kondisi
sosial yang sehat, suasana yang akrab dan gembira, menuju
kehidupan serasi, selaras, dan seimbang.
Pembangunan pendidikan karakter diperlukan untuk
menangkal kekuatan budaya global, yang mengakibatkan krisis
moral seperti sekarang ini. Hal yang belakangan itu merupakan
solusi terbaik untuk mengatasi maraknya penyimpangan
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perilaku sosial seperti korupsi, tawuran, pedofilia, tidak jujur,
saling fitnah, dan pelbagai perilaku amoral lainnya. Pemerintah
terus berupaya menggalakkan pendidikan karakter mulai
dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Karakter
atau watak adalah perpaduan dari segala tabiat manusia
yang bersifat tetap sehingga menjadi “tanda” khusus untuk
membedakan orang yang satu dengan lainnya. Dewantara
(1977: 407) menyatakan character dalam bahasa Yunani
berasal dari kata charassein yang artinya mengukir corak
yang tetap dan tidak terhapuskan. Banyak nilai-nilai positif
dari aktivitas olahraga yang dibutuhkan untuk membangun
karakter yang dimaksud.
Karakter lebih penting daripada reputasi. Kalimat yang
tepat untuk menggambarkan itu adalah: “Lebih pedulilah
dengan karaktermu daripada reputasimu karena reputasi
adalah apa yang orang mungkin pikirkan tentang dirimu,
sedangkan karakter menyangkut siapa kamu sebenarnya”.
Mike Krzyzewski percaya bahwa karakter seseorang tercermin
dalam bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi-situasi
yang sulit (Doty, 2006: 6-7). Buku ini akan mengungkap nilainilai esensial (aksiologi) olahraga dan relevansinya dalam
pengembangan karakter, mengingat saat ini perilaku sebagian
masyarakat Indonesia tidak mencerminkan peri kehidupan
yang bermartabat sebagaimana yang diwariskan para pen
dahulunya.

DISKURSUS AKSIOLOGI

S

A. Pengertian Aksiologi
ebelum memahami makna aksiologi olahraga, perlu dije
laskan terlebih dahulu tentang aksiologi sebagai cabang
dari ilmu filsafat sehingga pada penjelasan selanjutnya
tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai aksiologi
olahraga Filsafat sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi
manusia. Cara manusia menghadapi tantangan di dalam
kehidupannya, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri,
alam, maupun orang lain, selalu disertai dengan filosofi
tertentu, meskipun kebanyakan dari manusia menyangkal
atau tidak menyadari tentang hal tersebut.
Pengaruh filsafat terlihat di antaranya dalam cara manusia
menjaga kedisiplinan diri dan membangun etos kerja; dalam
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cara manusia menjalin keharmonisan hidup dengan sesama
manusia dan dalam cara manusia memperlakukan alam. Hal
ini mengindikasikan bahwa meskipun terkesan asing, namun
sebenarnya filsafat sangat dekat dengan manusia. Titus,
Smith, dan Nolan dalam Living Issues in Philosophy (1986: 5),
mengemukakan bahwa persoalan filsafat adalah persoalan
kehidupan. Upaya mendalami filsafat menjadi sangat penting
karena menghadapi persoalan semacam itu merupakan bagian
yang sangat penting dari usaha untuk mengatasi persoalan di
dalam hidup.
Filsafat bisa dipahami dari berbagai sudut pandang, yaitu
di antaranya sebagai pandangan hidup, metode berpikir, atau
sebagai sebuah ilmu. Sebagai ilmu, filsafat adalah ilmu yang
dinilai “istimewa”. Adapun keistimewaannya adalah: pertama,
filsafat adalah ilmu yang paling tua sehingga disebut sebagai
induk dari segala macam ilmu khusus; dan kedua, filsafat
mempunyai ruang lingkup pembahasan atau kajian yang
sangat luas. Objek materialnya, atau lapangan penyelidikannya,
mencakup “segala sesuatu yang ada” dan “yang mungkin ada”.
Dilihat dari objek materialnya ini, terlihat bahwa filsafat juga
menangani objek material yang dipelajari oleh ilmu-ilmu
khusus. Antropologi, biologi, dan sosiologi misalnya, ketiganya
membahas objek material yang sama yakni manusia. Contoh
lain, fisika membahas tentang alam. Filsafat pun juga demikian.
Adanya pencakupan berbagai macam objek material ilmu
khusus oleh filsafat menjadi salah satu bukti bahwa filsafat
memiliki ruang lingkup kajian yang sangat luas.
Menurut Kattsoff (1989: 95), persoalan-persoalan filsafat
dapat dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu metafisika,
epistemologi, dan aksiologi. Metafisika adalah cabang
filsafat yang berusaha menangkap kenyataan terdalam dari
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segala sesuatu yang ada; epistemologi adalah cabang filsafat
yang berusaha menelaah sumber, watak, dan kebenaran
pengetahuan; dan aksiologi adalah cabang filsafat yang
berusaha menelaah tentang hakikat nilai.
Khusus tentang aksiologi, cabang ini adalah bidang kajian
filsafat yang secara khusus membahas tentang hakikat nilai.
Wilayah kajiannya masih dapat dibagi lagi ke dalam cabang
yang lebih sempit lagi, yaitu etika – yang membahas tentang
nilai baik dan buruk dalam perbuatan manusia; dan estetika –
yang membahas tentang nilai indah dan tidak indah. Sebagai
bagian dari filsafat, aksiologi juga memiliki beberapa persoalan
khas yang menjadi bahan perdebatan para pemikir di
sepanjang masa. Jawaban dari para filsuf terhadap persoalanpersoalan tersebut kemudian melahirkan berbagai macam
aliran di dalam aksiologi. Meski terdapat berbagai macam
aliran dalam aksiologi, bukan berarti aksiologi adalah bidang
kajian yang tidak jelas. Aksiologi juga memiliki tempat yang
khusus apabila dikaitkan dengan cabang filsafat yang lainnya.
Penjelasan yang lebih rinci tentang semua hal di atas, akan
dibahas pada bagian selanjutnya.
Upaya untuk merumuskan satu definisi yang memadai
adalah persoalan rumit dalam filsafat. Hal ini terjadi ka
ren a masing-masing filsuf memiliki perbedaan ketik a
memperdebatkan makna suatu kata dengan argumen yang
kuat untuk mempertahankan pendapat yang benar. Meskipun
demikian, merumuskan suatu definisi merupakan hal yang
penting dan perlu karena objek yang dikaji dapat dipahami
dengan lebih jelas, termas uk juga definisi untuk istilah
aksiologi itu sendiri. Definisi untuk istilah ini, dapat dipahami
dengan tiga sudut pandang, yaitu etimologis, terminologis,
dan historis. Pendekatan etimologis adalah pendekatan
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yang ditempuh dengan menelusuri asal kata atau istilah;
pendekatan terminologis adalah pendekatan yang ditempuh
dengan menelusuri penggunaan istilah oleh berbagai filsuf;
dan pendekatan historis adalah pendekatan yang ditempuh
dengan menelusuri sejarah penggunaan kata atau istilah
tersebut.

1. Pendekatan Etimologis
Istilah aksiologi, yang dalam bahasa Inggris ditulis axiology,
adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini
adalah bentukan dari dua kata, yaitu axios dan logos. Menurut
Bagus (2005: 33), kata axios bera rti layak, atau pantas;
sedangkan kata logos berarti ilmu. Berdasarkan penelusuran
di atas, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu atau studi
mengenai kelayakan atau kepantasan. Pendapat lain tentang
arti etimologis aksiologi dapat dijumpai dalam Ali Mudhofir.
Menurut Mudhofir (2001: 47), kata axios berarti “bernilai”,
“berharga”; dan kata logos berarti “kajian tentang”. Pendapat
yang hampir sama juga dapat dijumpai dalam Encyclopedia
Britannica. Menurut sumber tersebut, kata axios memiliki arti
worthy sehingga aksiologi sering disebut dengan istilah theory
of value (http://www.britannica.com/EBchecked/ topic/46184/
axiology#ref169887, diakses 31 Mei 2015, pukul 22.43 WIB).
Pengertian aksiologi berdasarkan arti kata tersebut dapat
diartikan sebagai kajian tentang bernilainya atau berharganya
sesuatu, atau yang secara singkat dapat dipahami sebagai
kajian tentang nilai.
Aksiologi sering kali juga disebut dengan istilah theory of
value atau teori tentang nilai. Menurut Stanford Encyclopedia
of Philosophy, istilah teori nilai tersebut digunakan setidaknya
dalam tiga hal yang berbeda. Pertama, dalam maknanya yang
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paling luas, teori nilai mencakup semua cabang filsafat moral,
filsafat sosial dan politik, dan terkadang juga mencakup filsafat
feminisme dan filsafat ketuhanan. Kedua, dalam maknanya
yang lebih dangkal, teori nilai digunakan untuk mencakup
teori tentang etika normatif. Ketiga, dalam penggunaannya
yang lebih umum, teori nilai berkaitan dengan pertanyaan
tentang nilai dan kebaikan. Sinonim antara aksiologi dan teori
nilai, menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, dalam hal
ini lebih berkaitan dengan penggunaan yang kedua (http://
plato.stanford.edu/entries/value-theory/, diakses pada 31
Mei 2015, pukul 23.12 WIB).

2. Pendekatan Terminologis
Aksiologi dilihat dari sisi terminologis diartikan de
ngan bermacam-macam karena memang para filsuf biasanya
berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Beberapa arti
atau definisi terminologis untuk istilah aksiologi antara lain
adalah sebagai berikut:
1. Aksiologi adalah analisis atas nilai-nilai untuk menen
tukan makna, ciri, asal mula, corak, ukuran, dan kedudukan
epistemologisnya (Mudhofir, 2001: 46).
2. Axiology can be thought of as primarily concerned with
classifying what things are good, and how good they are
(aksiologi dapat dianggap sebagai kajian yang pada
hakikatnya terkait dengan pengklasifikasian hal-hal apa
saja yang baik, dan seberapa baiknya mereka (http://plato.
stanford.edu/entries/value-theory/, diakses pada 31 Mei
2015, pukul 23.25 WIB).
3. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki
hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut
pandang kefilsafatan (Kattsoff, 1989: 319).
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4. Aksiologi merupakan analisis nilai-nilai dalam arti
membatasi arti, ciri-ciri, asal, tipe, kriteria, status epist
emologis dari nilai-nilai tersebut (Bagus, 2005: 33).
5. Aksiologi adalah studi yang menyangkut teori umum
tentang nilai atau suatu studi yang menyangkut segala yang
bernilai (http://plato.stanford.edu/entries/value-theory/,
diakses pada 31 Mei 2015, pukul 23.25 WIB).
6. Aksiologi adalah studi filosofis tentang hakikat nilai-nilai
yang dapat dijawab dengan tiga macam cara, yaitu: 1) nilai
sepenuhnya dikatakan bersifat subjektif; 2) nilai dikatakan
merupakan kenyataan; dan 3) nilai dianggap sebagai unsur
subjektif yang menyusun kenyataan (http://plato.stanford.
edu/entries/value-theory/, diakses pada 31 Mei 2015,
pukul 23.25 WIB).
Ada beberapa persamaan definisi dari tokoh-tokoh
tersebut yang bisa disepakati sebagai gambaran umum atas
definisi istilah aksiologi. Definisi ini mirip dengan definisi yang
didapat dari penelusuran etimologis sebagaimana diuraikan
sebelumnya, yaitu bahwa aksiologi merupakan kajian – yang
dalam hal ini adalah cabang filsafat – yang berusaha mencari,
menganalisis atau menyelidiki hakikat nilai.
Persoalannya kemudian adalah bagaimana menjelaskan
ruang lingkup dari “hakikat” nilai sebagaimana dimaksud
di atas. Apabila mencermati kembali berbagai definisi
yang sudah dikemukakan di atas, para tokoh mempunyai
pendapat yang berbeda terkait dengan persoalan cakupan
hakikat tersebut. Hakikat nilai tersebut dapat dicapai dengan
mengungkapkan ciri, asal mula, corak, ukuran dan kedudukan
epistemologis dari nilai-nilai yang dimaksud. Hal yang sama
juga dapat dijumpai di dalam definisi aksiologi yang sudah
dirangkum oleh Lorens Bagus di atas. Cakupan dari hakikat
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nilai sebagaimana dikemukakan oleh dua tokoh di atas adalah
gambaran yang sangat penting untuk membantu memperjelas
cara kerja aksiologi sebagai filsafat nilai atau teori nilai.
Secara umum memang dapat disepakati bahwa aksiologi,
sebagai ilmu, dapat didefinisikan sebagai ilmu atau cabang
filsafat yang secara khusus berusaha menyelidiki hakikat
nilai. Hakikat ini dapat dicari dengan mulai menganalisis atau
mengkaji dengan lebih mendalam terhadap ciri-cirinya, asal
mula, corak, ukuran, dan kedudukan epistemologis. Cakupan
persoalan hakikat nilai di atas, dengan kata lain dapat juga
digunakan sebagai acuan untuk merumuskan persoalan yang
ditangani dalam cabang filsafat aksiologi.

3. Pendekatan Historis
Berbeda dengan dua pendekatan yang sudah digu
nakan sebelumnya, pendekatan historis jauh lebih sulit
untuk diterapkan karena menyangkut fakta sejarah tentang
kemunculan kajian aksiologi tersebut. Kesulitan itu ditambah
dengan minimnya referensi yang membahas aksiologi secara
menyeluruh. Hal ini membuat penyelidikan tentang definisi
aksiologi menjadi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan
dan asal-asalan. Salah satu referensi yang barangkali bisa
digunakan sebagai acuan untuk menguraikan sejarah aksiologi
ini adalah buku What is Value? yang ditulis oleh Risieri Frondizi,
seorang pemikir filsafat dari Amerika Latin. Buku ini sudah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Cuk Ananta
Wijaya dengan judul Pengantar Filsafat Nilai (Frondizi, 2001:
1).
Persoalan nilai sebenarnya bukanlah soal baru dalam
filsafat. Sejak perkembangan pemikiran Yunani Kuno
khususnya era pasca-Socrates, perbincangan tentang nilai
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sudah banyak ditangani oleh para filsuf, Plato dan Aristoteles
misalnya. Persoalan kebajikan, kebenaran, dan termasuk juga
soal keindahan, sudah dibahas oleh filsuf-filsuf tersebut yang
hingga saat ini juga masih terus diacu sebagai catatan kaki
(footnote) dalam karya-karya besar filsuf masa kini. Apabila
dikaitkan dengan perkembangan teori nilai secara khusus
(aksiologi), kemunculannya baru terjadi pada abad ke-19
(Frondizi, 2001: 46).
Kelahiran bidang baru di dalam lapangan ilmu filsafat
tersebut diawali dengan minat para ekonom, khususnya
Adam Smith (1723 – 1790) terhadap masalah nilai, meskipun
hanya sebatas pada bidang ekonomi dan politik. Berawal dari
masalah nilai khususnya pada bidang ekonomi dan politik,
gagasan tentang nilai kemudian berkembang dan untuk
kalangan filsuf, H. Lotze menjadi pelopor atas penyelidikan
tentang nilai. H. Lotze mengembangkan gagasannya tentang
nilai untuk “menyerang” positivisme yang ingin menetapkan
realitas yang “bebas nilai” (value free). Menurut Lotze perlu ada
pembedaan antara being (ada) dan value (nilai). Nilai baginya
sangatlah penting sehingga dapat mereduksi logika, etika dan
metafisika menjadi aksiologi (Frondizi, 2001: 47). Upaya yang
sudah dirintis oleh Lotze tersebut kemudian diteruskan oleh
W. Windelband (1848 – 1915) bersama-sama dengan Mahzab
Baden di Jerman (Frondizi, 2001: 48).
Perkembangan kajian tentang nilai memasuki bab ak
baru ketika Frederick Nietzsche (1844 -1900) mengubahnya
menjadi tema yang banyak mendapat perhatian selama
periode kehidupannya. Nietzsche menawarkan gagasannya
tentang pengubahan nilai-nilai yang memungkinkan
bagi munculnya semangat kebudayaan baru yang akan
menggantikan peradaban sebelumnya yang disebut sebagai
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peradaban Kristen. Terlepas dari isi pemikirannya yang
“mengguncangkan” dunia karena gagasan tentang perlunya
membunuh Tuhan, satu hal yang bisa dicatat sebagai capaian
penting perkembangan aksiologi dalam pemikiran Nietzsche
adalah bahwa dialah tokoh yang mentransformasikan perso
alan nilai menjadi tema yang “panas” dan menggairahkan di
penghujung abad ke-19 (Frondizi, 2001: 48).
Tokoh lain selain Nietzsche yang berperan penting
dalam menentukan sejarah perkembangan aksiologi adalah
seorang filsuf Austria, yaitu Franz Brentano (1837 – 1917).
Brentano adalah seorang filsuf yang berpengaruh besar
terhadap pemikiran para filsuf setelahnya. Husserl, dan dua
tokoh penting aksiologi, yaitu Meinong dan Ehrenfels adalah
beberapa filsuf yang sangat dipengaruhi oleh Franz Brentano.
Sumbangan penting Brentano terhadap perkembangan
aksiologi adalah upayanya untuk menyusun dasar aksiologi
dengan penyelidikannya ke dalam intensionalitas kesadaran,
yang pada akhirnya memungkinkannya untuk “mengubah”
penyelidikan atas pengalaman, menjadi penyelidikan atas
objek dari pengalaman tersebut (Frondizi, 2001:50). Gagasan
Brentano ini merupakan titik awal lahirnya aliran subjektivisme
dalam aksiologi yang pada gilirannya melahirkan perdebatan
terkenal dalam aksiologi di antara dua muridnya yaitu Alexsius
von Meinong (1853 – 1921) dan Christian von Ehrenfels (1859
– 1932).
Sebagaimana dikemukakan oleh Frondizi (2001: 53),
Meinong adalah orang pertama yang menyatakan penaf
siran subjektivistis tentang nilai, yaitu dalam karyanya yang
berjudul Psychological-ethical Inquiry into a Theory of Value.
Tesis utamanya adalah objek itu memiliki nilai sejauh objek
memiliki kemampuan untuk memberikan dasar efektif bagi
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sentimen nilai. Dengan kalimat yang lain, dapat juga dikatakan
bahwa menurutnya sesuatu itu memiliki nilai ketika sesuatu
itu dapat menyenangkan manusia.
Christian von Ehrenfels memiliki pendapat yang berbeda
dari pendapat di atas. Menurutnya, apabila pendapat Meinong
tersebut diterima, maka hanya benda yang ada (exist) saja yang
memiliki nilai. Padahal kenyataannya, manusia sering menilai
hal-hal yang tidak eksis seperti keadilan sosial dan kebaikan
moral. Menurut Ehrenfels, dasar nilai tidak ditemukan di dalam
sensasi kenikmatan atau kecocokan tetapi di dalam kawasan
nafsu atau hasrat. Segala sesuatu yang didambakan dengan
demikian adalah bernilai karena manusia menghasrati atau
mendambakannya (Frondizi, 2001: 53). Namun demikian,
Meinong, tidak tinggal diam dengan keberatan yang diajukan
oleh sahabatnya tersebut. Menurutnya, nilai suatu objek
terkandung di dalam kemampuannya untuk menentukan
sensasi subjek, bukan hanya berdasarkan atas eksistensi
objek, melainkan juga berdasarkan pada ketidakeksisannya
(Frondizi, 2001: 55).
Polemik antara Meinong dan Ehrenfels tersebut adalah
polemik yang sangat terkenal dalam perkembangan aksiologi.
Gema terakhir dari perdebatan tersebut dapat dijumpai
dalam lampiran pada jilid kedua karya Ehrenfels, System der
Werttheorie yang diterbitkan pada tahun 1898 (Frondizi, 2001:
55). Meskipun telah berakhir, polemik antara kedua tokoh
tersebut telah mewariskan tema besar dalam kajian aksiologi
yang hingga sekarang juga masih sering diperbincangan,
yaitu tentang subjektivisme dan objektivisme aksiologi.
Subjektivisme aksiologis berpendapat bahwa nilai-nilai
bergantung pada pengalaman manusia dan tidak berdiri
sendiri (Mudhofir, 2008: 61). Sementara objektivisme
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aksiologis berpendapat sebaliknya bahwa nilai adalah bagian
intrinsik dari sesuatu, dan nilai tidak tergantung pada yang
menilai (Frondizi, 2001: 58). Meinong sendiri, yang tadinya
mengusung ide subjektivisme justru beralih haluan menjadi
pengusung ide objektivisme.
Pergantian pemikiran Meinong ke arah objektivisme
aksiologis di atas seolah menjadi “simbol” bagi mandeknya
aliran subjektivisme di Jerman. Aliran subjektivisme, dalam
perkembangan selanjutnya justru berkembang di Inggris yang
dalam dunia filsafat memang sudah dikenal dengan tradisi
empirismenya (Frondizi, 2001: 58). Sementara itu, aliran
objektivisme justru berkembang di sebagian besar aksiolog di
Amerika. Wilbur M. Urban adalah salah satu tokoh di antara
aksiolog objektivisme tersebut yang menuliskan gagasannya
dalam karyanya yang berjudul Valuation, Its Nature and Laws.
Di era kontemporer, polemik antara objektivisme dan
subjektivisme aksiologis telah melahirkan beberapa tokoh
penting yang memberikan sumbangsih besar dalam perkem
bangan aksiologi. Diawali dengan gerakan neorealis di Inggris
dan Amerika Utara, munculah para subjektivis baru dalam
aksiologi. Gerakan di Inggris ini dimotori oleh G.E. Moore,
sedangkan di Amerika dimotori oleh William James. Beberapa
tokoh dan bahkan aliran penting, lahir dari gerakan ini, seperti
Ralp Barton Perry (1876 – 1957) dan beberapa tokoh lain
pengusung aliran empirisme logis seperti Rudolf Carnap, A.J.
Ayer dan Bertrand Russell. Subjektivisme aksiologis ini juga
masih terus berkembang di kalangan filsuf eksistensialis, salah
satunya Jean Paul Sartre yang mengatakan bahwa nilai-nilai
diciptakan oleh subjek (Mudhofir, 2008: 1). Aliran objektivisme
aksiologis, di sisi lain, juga tidak kalah berkembang. Pada
barisan aliran ini terdapat tokoh besar seperti Max Scheler,
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Nicolai Hartman, dan didukung oleh penganut idealisme di
Jerman.
Berawal dari aspek historis tersebut dapat dilihat
bahwa memang aksiologi merupakan kajian yang berusaha
menyelidiki atau memperjelas hakikat nilai. Meskipun pada
akhirnya persoalan utama dalam aksiologi adalah seputar
subjektivitas dan objektivitas kedudukannya, hal itu terjadi
karena para filsuf atau aksiolog berusaha untuk menjelaskan
hakikat nilai tersebut dari sudut pandang mereka masingmasing. Namun, mengerucutnya persoalan aksiologi ke dalam
status metafisis nilai tersebut bukan lantas membuat aksiologi
menjadi cabang filsafat yang sempit. Eksplorasi yang dilakukan
oleh para filsuf di dalam mengupas hakikat nilai tersebut
(apakah subjektif atau objektif) telah melahirkan berbagai
macam persoalan dan sekaligus temuan-temuan baru yang
pada akhirnya ikut memberikan sumbangan yang besar di
dalam menentukan arah dan perkembangan aksiologi.
B. Objek Kajian Aksiologi
Menurut Bagus (2005: 307), ilmu menandakan seluruh
kesatuan ide yang mengacu kepada suatu objek. Singkatnya,
ilmu selalu berkaitan dengan suatu objek tertentu, atau dengan
kata lain dapat juga dikatakan bahwa setiap ilmu pasti memiliki
objek. Demikian juga halnya dengan aksiologi. Sebagai bagian
dari ilmu filsafat, aksiologi juga memiliki objek, baik objek
material (lapangan penyelidikan), maupun objek formal (sudut
pandang penyelidikan).
Pertama, berkaitan dengan objek material aksiologi, hal
ini dapat dilihat kembali dalam sejarah kelahiran aksiologi
sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tentang
pengertian aksiologi di atas. Berdasarkan uraian tersebut,
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terlihat bahwa sejak awal kemunculannya sebagai lapangan
penyelidikan yang baru di dalam ilmu filsafat, aksiologi selalu
memfokuskan pembahasan pada persoalan nilai. Hal ini
menunjukkan bahwa objek material aksiologi adalah persoalan
nilai. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Frondizi pada bagian
awal dalam buku "What is Value?".
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, persoalan nilai
sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam filsafat karena
pembicaraan tentang kebajikan, keindahan, keadilan sudah
dapat dijumpai di dalam dialog-dialog Plato atau bahkan
dalam pemikiran Sokrates sekalipun. Namun, sejak abad
ke-19, khususnya sejak munculnya H. Lotze (1817 – 1881),
aksiologi benar-benar menjadi tema penyelidikan baru dalam
filsafat dan bahkan berhasil menjadi perhatian utama dalam
perbincangan filsafat (Bagus, 2005: 715).
Aksiologi dapat disebut sebagai lapangan penyelidikan
baru di dalam filsafat karena memang ada perbedaan yang
signifikan antara perbincangan tentang nilai sebelum dan
sesudah “lahirnya” aksiologi. Perbedaan tersebut menyangkut
sesuatu yang substansial karena berkaitan dengan cara
pandang para filsuf di dalam menempatkan nilai tersebut.
Sebelum “kelahiran” aksiologi, baik pada zaman modern
maupun zaman kuno, orang tanpa sadar telah menempatkan
nilai (value) di bawah ada (being) dan mengukur keduanya
dengan tolok ukur yang sama (Frondizi, 2001: 2). Hal ini
mengalami perubahan setelah “lahirnya” aksiologi. Sejak
diperkenalkan oleh H. Lotze, aksiologi sudah memandang
atau menempatkan nilai (value) pada wilayah yang berbeda
dengan ada (being). Hal ini seolah-olah membuka wawasan
baru dalam bidang filsafat karena filsafat yang selama ini
berkembang selama 26 abad hanya terfokus pada penyelidikan
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tentang hakikat lahiriah. Kelahiran aksiologi telah membuka
penyelidikan dalam bidang yang baru, yaitu dunia psikospiritual, yang sekaligus menunjukkan bahwa realitas tersebut
tidak dapat ditolak dan sangat dekat dengan kehidupan seharihari manusia (Frondizi, 2001: 3).
Kedua, berkaitan dengan objek formal aksiologi, hal ini
dapat dilihat kembali dalam kaitannya dengan kedudukan
aksiologi di tengah-tengah ilmu filsafat. Filsafat dikenal
sebagai ilmu yang berusaha mencari hakikat segala sesuatu
yang dibahasnya, entah berupa “yang ada” (metafisika),
pengetahuan (epistemologi), maupun nilai (aksiologi). Ketika
membahas soal penget ahuan, filsafat berusaha mencari
jawaban tentang hakikat pengetahuan tersebut; ketika
berbicara tentang ekonomi, filsafat juga berusaha mencari
jawaban tentang hakikat ekonomi; demikian seterusnya
sehingga pencarian hakikat menjadi sudut pandang dari setiap
penyelidikan yang disebut filsafat. Dengan kata lain dapat
dikatakan bahwa objek formal filsafat adalah hakikat, dalam
arti bahwa di dalam penyelidikannya, filsafat menganalisis atau
mengkaji segala hal yang menjadi lapangan penyelidikannya
(objek material) dari sisi hakikatnya. Lois O. Kattsoff (1989: 5)
menjelaskan “cara kerja” filsafat tersebut sebagai perenungan
yang mengusahakan kejelasan, keruntutan dan keadaan
memadainya pengetahuan agar diperoleh pemahaman tentang
sesuatu hal yang menjadi objeknya.
Aksiologi, sebagai bagian dari ilmu filsafat juga memiliki
objek formal atau pendekatan yang sama di dalam menyelidiki
objek materialnya. Sejalan dengan filsafat, aksiologi juga
berusaha menyelidiki objek materialnya dari sisi hakikat,
yang dalam hal ini adalah hakikat nilai-nilai. Persoalannya
kemudian adalah bagaimana hakikat tersebut bisa dijelaskan
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dan mencakup wilayah apa saja?. Ali Mudhofir (2001: 46)
berusaha menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahwa
aksiologi berusaha menentukan makna, ciri, asal mula, corak,
ukuran, dan kedudukan epistemologisnya. Berdasarkan
pendapat Ali Mudhofir tersebut, dapat disimpulkan bahwa
aksiologi mengungkap hakikat nilai dengan memberikan
penjelasan tentang makna, ciri, asal mula, corak, ukuran dan
kedudukan epistemologis dari nilai-nilai tersebut. Semua
aspek tersebut, dengan kata lain merupakan “jalan” untuk
menuju pada hakikat nilai.
Berdasarkan uraian tersebut, ada dua hal penting terkait
dengan objek aksiologi. Pertama, objek material aksiologi
adalah nilai atau dengan kata lain lapangan penyelidikan
aksiologi adalah soal nilai. Kedua, objek formal aksiologi
adalah hakikat (sesuai dengan filsafat secara umum). Atau
dengan kata lain nilai tadi kemudian diselidiki dari sudut
pandang hakikatnya sehingga diperoleh pemahaman
yang menurut Kattsoff bersifat runtut, jelas, dan memiliki
pengetahuan yang memadai untuk mendukung kesimpulan
tentang hakikat nilai tersebut.

C. Persoalan-persoalan Aksiologi
Kata “filsafat” biasanya diidentikkan dengan topik-topik
yang mengawang-awang, yang jauh dari kehidupan manusia.
Filsafat seolah-olah adalah ilmu abstrak yang implementasinya
di dunia menjadi satu hal yang sulit dilakukan. Pandangan
seperti itu memang tidak sepenuhnya salah, namun juga
tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya, persoalan dalam
filsafat adalah persoalan kehidupan, yang sadar ataupun
tidak, sebenarnya menjadi pergulatan di dalam kehidupan
sehari-hari manusia. Kattsoff (1989: 42) di bagian akhir
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dari bukunya menyatakan bahwa suatu sistem filsafat
memungkinkan orang untuk memahami dunia sekitarnya dan
untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di dalamnya.
Pendapat tersebut menjadi salah satu bukti bahwa filsafat
memang sangat dekat dengan kehidupan manusia, dalam
arti bahwa pertimbangan-pertimbangan filsafati sebenarnya
selalu mengiringi keputusan-keputusan manusia di dalam
menghadapi tantangan hidupnya.
Hal yang sama juga dapat dijumpai di dalam aksiologi.
Persoalan mendasar dalam aksiologi tidak hanya dapat
dijumpai dalam berbagai jurnal, buku, artikel, dan berbagai
naskah ilmiah lainnya, tetapi juga muncul di dalam kehidupan
sehari-hari dengan perwujudan yang berbeda-beda (Frondizi,
2001: 18). Sadar atau tidak, perbincangan tentang nilai selalu
diperbincangkan oleh orang-orang, mulai dari soal citarasa
masakan, hingga soal penilaian terhadap perilaku atau gaya
hidup public figure internasional sekaliber Lady Gaga. Variasi
perbincangan tersebut juga tidak hanya menyangkut tema
atau bahan perbincangannya tetapi juga tempat dan situasi
dari setiap perbincangan tersebut. Perbincangan tentang nilai
diperdebatkan oleh manusia di mana saja. Mulai dari warung
angkringan, halte bus, angkot, gedung legislatif, dan tentu saja
di dalam forum-forum ilmiah. Singkatnya, persoalan dalam
aksiologi adalah persoalan yang dekat dengan kehidupan
manusia sehari-hari, dan diperbincangkan di sembarang
tempat pula. Persoalannya kemudian adalah "apa saja
persoalan aksiologi yang sering dibicarakan tersebut?".
Setiap pemikir memiliki perbedaan di dalam menjawab
persoalan tersebut. Menurut Risieri Frondizi (2001: 16),
persoalan pertama dan utama dalam aksiologi adalah tentang
status nilai, yaitu tentang apakah nilai itu subjektif atau
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objektif? Persoalan tersebut sebenarnya sangat sulit untuk
disederhanakan. Namun, persoalan utama dalam aksiologi
tersebut dapat diringkas dalam pertanyaan inti sebagai
berikut: apakah suatu objek itu memiliki nilai karena manusia
mendambakannya? Atau justru sebaliknya, apakah manusia
mendambakan objek tersebut karena memang memiliki
nilai? (Frondizi, 2001: 19). Penganut subjektivisme aksiologis
menganggap bahwa objek memiliki nilai karena manusia
mendambakannya. Objektivisme aksiologis, sebaliknya,
berpendapat bahwa objek itu memang memiliki nilai terlepas
dari ada atau tidaknya subjek yang menilainya. Menurut
Frondizi (2001: 25), pertanyaan itulah yang menjadi persoalan
terbesar di dalam aksiologi. Polemik terkenal antara Meinong
dan Ehrenfels sebagaimana diuraikan dalam pembahasan
tentang pengertian aksiologi, juga berkaitan dengan persoalan
subjektivitas – objektivitas nilai tersebut.
Beberapa pemikir, termasuk Ali Mudhofir (2001: 46)
berusaha memperluas cakupan persoalan aksiologi. Persoalan
aksiologi menurutnya mencakup beberapa hal, antara lain: ciriciri, asal mula, corak, ukuran, dan kedudukan epistemologis
dari nilai-nilai. Persoalan aksiologi yang diajukan oleh
Mudhofir ini memang lebih komprehensif karena mencakup
banyak persoalan penting tentang nilai sebagai objek material
aksiologi. Apabila dihubungkan dengan pendapat Frondizi
(2001: 27) sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka
persoalan-persoalan yang diajukan oleh Ali Mudhofir tersebut
tetap tidak dilepaskan dari persoalan status nilai. Singkatnya,
berbagai persoalan yang diajukan oleh Ali Mudhofir dapat
dijawab apabila seseorang terlebih dahulu telah mengambil
tempat atau posisi sebagai seorang subjektivis atau objektivis.
Artinya, subjektivitas atau objektivitas kedudukan nilai,
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terlebih dulu harus dijelaskan dengan sangat baik sebelum
dapat diketahui lebih jauh tentang ciri, asal mula, corak
ukuran dan kedudukan epistemologis dari nilai-nilai tersebut.
Persoalan inilah yang membuat aksiologi tidak dapat
melepaskan diri dari persoalan status nilai di atas.
Pertanyaan di dalam filsafat biasanya bersifat implikatif,
dalam arti bahwa jawaban atas persoalan yang satu, akan
melahirkan pertanyaan yang baru. Demikian seterusnya
sehingga pertanyaan filsafat selalu tidak ada habisnya. Hal
yang sama sebenarnya juga dapat dilihat dalam aksiologi. Jika
mencermati kesalingterkaitan persoalan-persoalan di dalam
aksiologi, sebenarnya terjadi juga karena adanya hubungan
implikasi semacam itu. Sebagai contoh, apabila seseorang
menganggap bahwa nilai pada dasarnya bersifat subjektif,
maka kesimpulan tersebut bukannya tanpa masalah karena
tentu harus dijelaskan wilayah subjektif yang menjadi wilayah
munculnya penilaian. Begitu pula halnya dengan penganut
objektivisme aksiologis. Jika nilai dianggap sebagai sesuatu
hal yang objektif, maka harus bisa dijelaskan pula tempat
dari nilai tersebut. Implikasi-implikasi semacam inilah yang
membuat perbincangan tentang persoalan status nilai menjadi
persoalan yang panjang dan dibahas dengan berlarut-larut
karena memang jawaban atas persoalan tersebut sangat
penting untuk menjadi titik tolak bagi pencarian jawaban
atas persoalan yang lain. Banyaknya filsuf yang terlibat di
dalam “polemik” antara subjektivisme dan objektivisme
aksiologis juga disebabkan karena persoalan tersebut mela
hirkan implikasi yang panjang dan membutuhkan jawaban
yang selalu baru.
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Kembali pada persoalan “klasik” aksiologi, yakni tentang
objektivitas – subjektivitas nilai, aksiolog sebenarnya juga
melihat bahwa persoalan tersebut tidak akan menuju pada
titik terang karena baik sikap subjektif maupun objektif seolaholah merupakan standpoint sehingga amat menentukan sikap
di dalam menganalisis atau menyelidiki hal yang lain. Sebagai
mana dikemukakan oleh Frondizi (2001: 31), aksiolog oleh
karenanya berusaha melihat persoalan status nilai tersebut
dalam perspektif yang berbeda. Langkah ini ditempuh untuk
melihat kemungkinan atau jalan lain yang dapat digunakan
untuk menyelesaikan masalah. Caranya adalah dengan melihat
persoalan dengan lingkupan yang lebih luas, yang tidak perlu
membedakan secara tajam antara aspek subjektivitas dan
objektivitas dalam nilai, melainkan justru melihat peluang lain
tentang kombinasi di antara keduanya di dalam satu penilaian.
Pendekatan yang baru ini, membawa kemajuan dalam kajian
tentang nilai karena baik aspek subjektif maupun objektif
dalam penilaian dapat diidentifikasi dan dipetakan sehingga
pada akhirnya persoalan aksiologi tidak lagi tereduksi ke dalam
polemik antara subjektivisme dan objektivisme aksiologis.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan
bahwa sebagai bagian dari ilmu filsafat yang berusaha
mencari hakikat dari segala sesuatu, aksiologi adalah ilmu
yang berusaha mencari hakikat nilai. Artinya, persoalan atau
pertanyaan utama dalam aksiologi adalah tentang hakikat nilai
itu sendiri (apakah hakikat nilai?). Dari pertanyaan mendasar
tersebut, selanjutnya dapat dikemukakan berbagai pertanyaan
lain menyangkut nilai, dalam rangka memperjelas hakikat
nilai yang dimaksud di atas. Beberapa pertanyaan yang dapat
dikemukakan sebagai bagian dari persoalan aksiologi adalah
sebagaimana dikemukakan oleh Ali Mudhofir (2001, 87) yaitu
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mencakup pertanyaan:
1. Apakah nilai itu?
2. Apa saja ciri-ciri atau karakter nilai?
3. Apakah nilai suatu kualitas, hubungan atau sikap?
4. Apakah nilai itu ditemukan ataukah dibuat?
5. Apakah nilai dapat didefinisikan? atau dianalisis?
6. Bagaimanakah asal mula nilai itu? Apakah ia merupakan
bagian dari aspek subjektivitas manusia atau memang
memiliki eksistensinya sendiri secara objektif?
7. Bagaimanakah kedudukan dan corak nilai itu apabila
dikaitkan dengan keberadaan objek lain di dunia?
8. Bagaimanakah kedudukan epistemologis dari nilai itu?
9. Apakah ada semacam klasifikasi atau hierarki di antara
nilai-nilai?; dan bagaimana pula menjelaskan hal tersebut?
Itulah beberapa contoh dari pertanyaan yang ditangani di
dalam aksiologi. Persoalan lain tentu saja akan selalu muncul
sebagai implikasi ketika menjawab persoalan-persoalan di
atas. Namun, setidaknya pertanyaan-pertanyaan pokok yang
ditulis di atas bisa digunakan sebagai pertanyaan pertama yang
diajukan ketika ingin mencari dan memperjelas hakikat nilai.
Uraian selanjutnya akan berusaha menguraikan bentangan
atau pengembangan dari persoalan-persoalan di dalam
aksiologi di atas. Namun, pembahasannya tentu tidak akan
mencakup semua persoalan di atas. Selain karena keterbatasan
referensi, ketidakmampuan pembahasan secara menyeluruh
ini juga karena biasanya ada keterkaitan antara persoalan
yang satu dengan yang lain, sehingga jawaban atas persoalan
yang satu, bisa digunakan sebagai acuan untuk menjawab
persoalan yang lain.
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1. Hakikat Nilai
Nilai adalah kata atau istilah yang sering kali didengar
dalam kehidupan sehari-hari. Orang biasa mengatakan “benda
ini sangat bernilai bagi saya”; “kayu itu bernilai jutaan rupiah”;
dan berbagai pernyataan lain yang mengikutkan istilah “nilai”
di dalamnya. Penggunaan istilah tersebut di dalam kehidupan
sehari-hari memberi kesan seakan-akan makna dari istilah
tersebut sudah dipahami dengan sangat baik, bahkan “di
luar” kepala sehingga tampaknya tidak lagi perlu untuk
diperdebatkan. Apabila merenungkan sejenak pemahaman
tentang makna yang dikandung dari istilah “nilai”, maka
dengan segera akan merasa kesulitan apabila diminta untuk
menjelaskan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai itu?.
Jawaban atas pertanyaan tersebut memang sangat sulit dan
tentu saja tidak bisa dijawab secara spontan tanpa memikirkan
terlebih dahulu makna yang sebenarnya. Kenyataannya, istilah
nilai memang satu dari sekian banyak istilah yang sangat sulit
untuk definisikan. Bertahun-tahun, bahkan berabad-abad
lamanya para filsuf berusaha memperjelas maksud atau makna
yang dikandung dari istilah “nilai” tersebut, namun tampaknya
perdebatan tersebut hingga sekarang belum juga usai.
Istilah “nilai” masih menjadi misteri, bahkan untuk sekedar
merumuskannya dalam sebuah definisi. Risieri Frondizi (2001:
1) contohnya, memulai bukunya dengan pertanyaan besar “apa
itu nilai?”. Pertanyaan pembuka tersebut dapat menjadi salah
satu indikasi bahwa makna dari istilah nilai memang masih
menjadi persoalan yang menarik untuk terus menerus dikaji.
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Cara yang paling ‘gampang’ untuk melacak makna dari
istilah “nilai” adalah dengan melacak arti kata tersebut di dalam
kamus. Bagus (2005: 713) dalam Kamus Filsafat merangkum
beberapa definisi tentang nilai, baik dari segi etimologis
maupun terminologis. Pertama, dari segi etimologis atau asal
kata, istilah “nilai” adalah terjemahan dari kata “value” dalam
bahasa Inggris, yang apabila dilacak asal usulnya, berasal dari
bahasa Latin “valere” yang berarti “berguna”, “mampu akan”,
“berdaya”, “berlaku”, dan “kuat”. Berawal dari segi etimologis
ini, sudah dapat dilihat bahwa istilah “nilai” memiliki arti yang
bermacam-macam.
Kedua, dari sisi terminologis atau penggunaan istilah,
istilah “nilai” juga dimaknai dengan bermacam-macam. Nilai
bisa dimaknai sebagai “harkat”, yaitu menyangkut kualitas
suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan,
berguna atau dapat menjadi objek kepentingan (Frondizi,
2001: 713). Nilai juga dapat diartikan sebagai keistimewaan,
yaitu menyangkut apa yang dihargai, dinilai tinggi atau
dihargai sebagai suatu kebaikan (Bagus, 2005: 713). Kamus
Besar Bahasa Indonesia juga merangkum setidaknya ada
enam definisi atau penggunaan yang berbeda mengenai isti
lah nilai tersebut. Nilai diartikan sebagai 1) harga; 2) angka
kepandaian; 3) kadar atau mutu; 4) sifat-sifat yang berguna
bagi kemanusiaan; dan 5) sesuatu yang menyempurnakan
manusia sesuai dengan hakikatnya (Bagus, 2005: 713).
Berbagai definisi yang dikemukakan di atas, menunjukkan
bahwa definisi atau pengertian nilai memang sangat beragam.
Dari berbagai definisi tersebut, maka sebenarnya bisa ditarik
satu kesamaan, yaitu bahwa nilai itu menyangkut kualitas.
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Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Louis O. Kattsoff
(1989: 325) yaitu bahwa nilai menyangkut kualitas sesuatu hal.

2. Karakteristik Nilai
Banyaknya perbedaan dan perdebatan tentang definisi
atau makna dari istilah “nilai” di atas menunjukkan bahwa
pendefinisian terhadap istilah nilai bukanlah cara yang efektif
untuk menjelaskan arti nilai yang sebenarnya. Cara yang lebih
mudah untuk menjelaskan nilai adalah dengan menjelaskan
karakteristik atau ciri dari nilai tersebut. Menurut Frondizi
(2001: 7), setidaknya ada tiga karakter nilai. Pertama, nilai
adalah kualitas yang tidak riil. Artinya, nilai tidak ada untuk
dirinya sendiri karena nilai membutuhkan pengemban untuk
berada. Contohnya adalah keindahan dari sebuah lukisan,
kegunaan dari sebuah peralatan dan kebagusan dari sepotong
pakaian. Maksud dari contoh-contoh tersebut adalah bahwa
nilai baru dapat dipahami atau “dialami” ketika ia melekat
pada suatu hal. Tentang nilai kecantikan misalnya, kita tidak
akan pernah bisa mengetahui nilai kecantikan itu sendiri jika
tanpa dilekatkan pada suatu benda atau hal, seperti misalnya
wajah seseorang atau karya seni.
Kedua, ciri lain dari nilai adalah polaritas, yaitu dising
kapkan dalam dua aspek sekaligus, yaitu positif dan
negatif. Contoh sederhananya adalah: kebaikan lawannya
kejahatan; keindahan lawannya kejelekan; keadilan lawannya
ketidakadilan; dan lain-lain (Frondizi, 2001: 12). Berkaitan
dengan popularitas, perlu diketahui bahwa baik nilai positif
maupun negatif masing-masing ada melalui dirinya sendiri.
Kejelekan tidak dapat diartikan sebagai tiadanya keindahan—
sebagaimana gelap diartikan sebagai tiadanya cahaya—
karena kejelekan juga sama pentingnya untuk menampakkan
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keindahan.
Ketiga, karakter lain dari nilai adalah tersusun secara
hierarkis, yakni ada nilai yang lebih tinggi dan ada nilai yang
lebih rendah. Hierarki dalam nilai ini bukan sekedar klasifikasi
atau pembedaan dari nilai-nilai yang ada, tetapi merupakan
urutan pentingnya suatu nilai di antara nilai-nilai yang ada.
Namun, untuk menentukan hierarki nilai tersebut bukanlah
persoalan yang mudah. Salah satu tokoh yang mengemukakan
pandangan tentang hierarki nilai ini adalah Max Scheler
(Frondizi, 2001: 12).

3. Klasifikasi Nilai
Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa karakteristik
nilai adalah polaritas dan memiliki hierarki. Berdasarkan dua
karakter tersebut dapat diketahui bahwa ada kejamakkan
di dalam nilai, yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa
kriteria. Nilai dapat diklasifikasikan ke dalam empat kriteria,
yaitu nilai kenyataan-kebenaran; nilai kebaikan (goodness);
nilai keindahan (beauty); dan nilai religius (holiness).
Pertama, nilai kenyataan-kebenaran adalah nilai yang
berkaitan dengan pengetahuan dan proses berpikir (pena
laran). Nilai-nilai ini menjadi tema pokok di dalam cabang
filsafat epistemologi dan logika. Nilai-nilai yang termasuk
di dalam nilai kenyataan–kebenaran adalah: korespondensi
(kesesuaian dengan kenyataan), koherensi (kesesuaian dengan
aturan-aturan berpikir), konsistensi (tidak mengandung
kontradiksi), validitas dan reliabilitas (dapat dipercaya).
Kedua, nilai kebaikan adalah nilai yang berkaitan dengan
kehendak dan tindakan manusia. Nilai ini menjadi tema pokok
pembicaraan dalam filsafat moral. Berkaitan dengan nilai
kebaikan ini, Plato mengemukakan pemikirannya tentang 4
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(empat) kebajikan utama yaitu: kearifan (wisdom), keberanian
(courage), pengendalian diri (discipline), dan keadilan (justice).
Ketiga, nilai keindahan adalah nilai yang berkaitan dengan
penginderaan (pencerapan), kesenangan serta kepuasan. Nilai
keindahan menjadi tema pokok dalam cabang filsafat estetika.
Nilai-nilai yang termasuk dalam nilai keindahan adalah nilai
kesatuan utuh dan nilai keseimbangan. Nilai kesatuan utuh
menyangkut hubungan timbal balik dari unsur-unsurnya;
sedangkan nilai keseimbangan menyangkut kesamaan dari
unsur-unsur yang saling berlawanan dan bertentangan.
Keempat, nilai religius adalah nilai yang bersangkutan
dengan kepercayaan manusia terhadap Tuhan, yaitu hubungan
manusia dengan Tuhan yang berupa pengabdian dan pola
pikir, sikap serta perbuatan sebagai wujud dari pengabdian
itu. Nilai-nilai yang termasuk dalam nilai religius, antara
lain: 1) pemujaan (worship); 2) pengukuhan (affirmation); 3)
persaudaraan (fellowship); 4) kepastian (assurance); dan 5)
harapan (hope) (Mudhofir, 2001: 67).
4. Status Metafisis Nilai
Di awal pembahasan tentang aksiologi, sudah disinggung
persoalan tentang polemik antara penganut objektivisme dan
subjektivisme aksiologis yang terus-menerus memperdebatkan
status nilai. Pertanyaannya kemudian adalah: apakah dasar
nilai itu subjektif atau objektif? Persoalan ini menyangkut
status metafisis nilai yang apabila dikaitkan dengan status
metafisis nilai tersebut, pengembangannya tidak hanya
menyangkut dua hal: subjektif atau objektif, tetapi juga
menyangkut dua hal yang lain: intrinsik dan instrumental.

34

DISKURSUS AKSIOLOGI

Pertama, nilai disebut memiliki status objektif apabila
dianggap sebagai kualitas yang ada pada sesuatu hal (baik
konkrit atau abstrak) baik berada di luar subjek yang
mengadakan pencerapan ataupun pemahaman. Apab ila
mengakui adanya nilai objektif ini, maka secara tidak langsung
juga mengakui bahwa nilai memiliki eksistensinya sendiri yang
tidak tergantung pada subjek yang memberikan penilaian
(objektivisme aksiologis).
Kedua, nilai disebut subjektif jika eksistensi dan validasi
nya bergantung pada reaksi subjek yang mengadakan penilai
an tanpa mempertimbangkan bersifat psikis atau fisis. Dengan
kata lain nilai ditentukan oleh subjek terutama oleh perasaan,
pengalaman, dan pikirannya. Ketiga, nilai intrinsik adalah
nilai yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri atau nilai
yang diinginkan karena nilai itu sendiri (Kattsoff, 1989: 430).
Keempat, nilai instrumental atau sering disebut dengan
nilai sarana (mean) atau nilai pragmatik, adalah nilai
yang berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh hasil.
Nilai instrumental bersifat relatif karena selalu berubah
menyesuaikan dengan lingkungan. Perubahan instrumen
ditentukan oleh tujuan (Kattsoff, 1989: 320).

5. Hierarki Nilai
Hal lain yang tidak kalah penting untuk diuraikan ada
lah tentang hierarki nilai karena persoalan ini menjadi salah
satu dari karakteristik nilai sebagaimana telah diuraikan di
atas. Berbeda dengan klasifikasi nilai yang telah diuraikan
sebelumnya, hierarki nilai ini tidak hanya menyangkut
klasifikasi atau pengelompokan nilai, tetapi juga menyangkut
bagaimana urut-urutan atau tingkat kepentingan dari satu nilai
di antara nilai-nilai yang lainnya.
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Tokoh yang memiliki pemikiran tentang hierarki nilai
ini adalah Max Scheler (1874-1928). Scheler adalah tokoh
yang penting dalam sejarah perkembangan aksiologi
karena ialah tokoh yang kuat menyuarakan objektivisme
aksiologis. Frondizi (2001: 101) mengungkapkan bahwa
pemikiran Scheler tentang nilai adalah salah satu teori yang
terkemuka dalam aksiologi karena memiliki dasar yang kuat.
Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Edmund Husserl dan
Nicolai Hartamann, namun sekaligus melampaui mereka
karena ia berhasil menggabungkan keunggulan keduanya di
dalam pemikirannya (Frondizi, 2001: 102).
Berkaitan dengan teorinya tentang nilai, Scheler pada
intinya berpendapat bahwa nilai itu berada secara objektif
dan tersusun secara hierarkis, namun penangkapan dan
perwujudan nilai memang tergantung pada subjek. Nilai
menurutnya adalah kualitas independen yang tidak berbeda
dengan benda. Nilai bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh
perubahan yang terjadi di dalam objek yang digabunginya
(Wahana, 2004: 14).
Scheler percaya bahwa nilai itu tersusun dalam sebuah
hubungan yang hierarkis apriori. Kelebihan satu nilai di antara
nilai yang lain ditentukan oleh “preferensi” yang merupakan
kegiatan khusus kesadaran. Dengan kata lain, “urutan” dalam
hierarki nilai tersebut bukan didasarkan pada perasaan
senang atau tidak senang tetapi didasarkan pada preferensi
yang merupakan kegiatan khusus kesadaran. Preferensi ini
berbeda dengan pilihan karena dalam kegiatan memilih, sudah
diimplikasikan adanya pengetahuan tentang keunggulan
dari nilai yang dipilih atau tidak dipilih tersebut. Preferensi
justru sebaliknya; yakni merupakan perilaku sadar yang
tanpa menunjukkan kecenderungan, pilihan, ataupun hasrat.
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Namun, hal ini tidak selamanya berlaku demikian. Ada kalanya
preferensi terjadi sebagai kesadaran dan disertai dengan
refleksi (Wahana, 2004: 131).
Selain preferensi, ada lagi hal lain yang menentukan
hierarki nilai, yaitu lima kriteria yang seluruhnya dapat
dipisahkan dari kegiatan preferensi. Kriteria pertama adalah
“keabadian” nilai. Kriteria ini muncul karena Scheler melihat
bahwa benda yang lebih tahan lama selalu lebih disukai dari
pada yang bersifat sementara (Wahana, 2004: 132). Sesuatu
yang “tahan lama” oleh karenanya menempati kedudukan yang
lebih tinggi dari yang tidak “tahan lama”.
Kriteria kedua untuk menentukan hierarki nilai adalah
divisibility atau sifat dapat dibagi-bagi. Ketinggian yang dicapai
nilai untuk kriteria kedua ini berbanding terbalik dengan
divisibility-nya. Semakin tinggi derajat suatu nilai, maka
semakin kecil sifatnya untuk dapat dibagi-bagi.
Kriteria ketiga adalah “dasar”. Jika satu nilai menjadi dasar
bagi nilai yang lain, maka nilai tersebut menempati kedudukan
yang lebih tinggi daripada nilai yang lain. Kriteria keempat
adalah “kedalaman kepuasan” dan kriteria kelima adalah skala
relativitas. Semakin kurang tingkat relativitas suatu nilai, maka
semakin tinggi keberadaannya. Nilai yang tertinggi dari semua
nilai adalah nilai mutlak.
Berdasarkan penerapan preferensi dan kelima kriteria
tersebut, Scheler kemudian menyusun hierarki nilai sebagai
berikut. Pada tingkatan terendah terdapat nilai “kenikmatan”
dan “ketidaknikmatan” yang sesuai dengan suasana afektif
nikmat dan rasa sakit yang bersifat inderawi. Pada tingkatan
di atasnya, terdapat nilai vital yang tidak tergantung dan tidak
dapat direduksi dengan kenikmatan dan ketidaknikmatan. Di
atas nilai vital terdapat nilai spiritual yang di dalamnya masih
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dapat dibedakan lagi secara hierarkis, yaitu: 1) nilai keindahan
dan kejelekan; 2) nilai keadilan dan ketidakadilan; 3) nilai
pengetahuan murni tentang kebenaran yang diusahakan
untuk direalisasikan oleh filsafat, yang dilawankan dengan
ilmu positif yang beraspirasi pada pengetahuan dengan tujuan
untuk mengendalikan kejadian-kejadian. Di atas nilai spiritual,
terdapat nilai yang tertinggi, yaitu nilai profan. Menurut
Scheler (dalam Wahana, 2004: 140), hubungan hierarkis
nilai yang dimulai dari kenikmatan menuju profan dengan
menggunakan nilai vital dan spiritual bersifat aprioristik dan
mendahului hubungan yang ada di antara benda-benda.
Sebagai catatan akhir, persoalan di atas bukanlah akhir dari
kajian aksiologi, tetapi justru awal dari beragamnya jawaban
di dalam aksiologi. Berbagai pertanyaan yang diajukan di
atas, kemudian berusaha untuk dijawab oleh para filsuf atau
aksiolog dengan sudut pandang masing-masing. Dari berbagai
jawaban yang berusaha dikemukakan oleh para filsuf tersebut,
muncullah berbagai macam aliran di dalam aksiologi yang untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan berikutnya.
D. Aliran-aliran dalam Aksiologi
Berbagai persoalan di dalam aksiologi, sebagaimana
telah dikemukakan di atas, merupakan pangkal tolak bagi
para filsuf di dalam mengembangkan berbagai pemikiran
ataupun pendapat mereka terkait dengan persoalan-persoalan
tersebut. Masing-masing filsuf memiliki sudut pandang
masing-masing sehingga muncullah berbagai variasi di dalam
jawaban atas persoalan aksiologi. Menurut Joko Siswanto
(2004: 77-88), munculnya berbagai macam aliran di dalam
filsafat termasuk di dalam cabang-cabang lainnya, setidaknya
disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, terjadinya proses
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diferensiasi fungsional dari filsafat itu sendiri. Salah satu
contohnya, filsafat yang semula merupakan pandangan dunia,
lama kelamaan justru mau menggantikan religi. Kedua, proses
saling menjauhi di antara aliran yang sudah ada, dan kemudian
melahirkan aliran-aliran baru. Proses saling menjauhi di antara
aliran-aliran ini terjadi setidaknya melalui empat tahap. Tahap
pertama, proses saling menjauhi terjadi karena titik tolaknya
berbeda. Pada tahap ini, keduanya masih membuka diri untuk
berdialog. Tahap kedua, proses saling menjauhi terjadi juga
karena titik tolaknya berbeda, namun sudah tidak membuka
kemungkinan untuk berdialog. Tahap ketiga, titik tolaknya
berbeda dan tidak lagi berdialog, namun keduanya masih
mengakui bahwa masing-masing sedang mencari kebenaran.
Tahap keempat, titik tolaknya berbeda, tidak lagi ada dialog,
saling meragukan, dan bahkan tidak lagi mengakui bahwa yang
lain melakukan kegiatan ilmiah.
Pertentangan-pertentangan pemikiran semacam itu adalah
hal yang sangat wajar di dalam filsafat, mengingat banyaknya
aliran yang berkembang di dalam ilmu ini. Aksiologi pun
juga demikian halnya. Di dalam menyelesaikan masalah nilai,
misalnya saja tentang status nilai: apakah subjektif atau objektif,
masing-masing filsuf sudah mengambil titik tolak yang berbeda.
Hasilnya ada dua aliran “ekstrem” yang saling bertentangan:
subjektivisme aksiologis dan objektivisme aksiologis. Di dalam
setiap aliran itu pun masih ada kemungkinan lahir berbagai
macam variasi pemikiran yang semakin membuat banyak
perbedaan dan perdebatan dalam aksiologi.
Berikut ini beberapa aliran di dalam bidang aksiologi yang
telah berkembang selama ini. Aliran yang akan dikemukakan
hanyalah aliran yang selama ini banyak diperbincangkan di
dalam aksiologi (tidak semua aliran), dengan tujuan agar
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diperoleh gambaran bahwa masing-masing aliran berusaha
menyelesaikan persoalan aksiologi dengan cara yang berbedabeda.
1. Objektivisme Aksiologis
Pandangan objektivisme aksiologis sebenarnya bukanlah
pandangan yang baru di dalam ilmu filsafat. Beberapa
tokoh filsafat periode Yunani kuno bahkan sudah memiliki
pandangan seperti itu. Sokrates dan Plato adalah contoh filsuf
yang dapat digolongkan di dalam aliran ini karena keduanya
berpendapat bahwa nilai memiliki eksistensinya sendiri.
Pandangan yang terkenal adalah pandangan Plato tentang
eksistensi nilai di dunia Idea. Berawal dari pemikiran para
filsuf-filsuf klasik tersebut, pandangan objektivisme aksiologis
berkembang hingga ke era kontemporer yang pada gilirannya
melahirkan tokoh-tokoh terkenal seperti Nicolai Hartmann
dan Max Scheler (Mudhofir, 2008: 58).
Secara umum, pandangan tentang aliran objektivisme
aksiologis dapat diringkas sebagai berikut (Mudhofir, 2008: 58);
a. Nilai merupakan bagian intrinsik dari sesuatu, dan ti
dak tergantung dari yang menilai. Dengan kata lain,
pertimbangan-pertimbangan tentang nilai bersifat objektif,
dalam arti di luar subjek yang menilai. Nilai-nilai ada di
luar diri manusia.
b. Nilai-nilai merupakan bagian dari suatu hal yang ada pada
objek atau ada dalam kenyataan objektif.
c. Meski nilai-nilai ada secara objektif, nilai-nilai tersebut
dapat diketahui dan ditemukan.
d. Nilai-nilai terdapat pada objek-objek yang diinginkan.
e. Pertimbangan nilai adalah penuh makna dan tidak dapat
dijelaskan dengan istilah-istilah inderawi.
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f. Nilai-nilai ada pada objek seperti halnya warna atau panas.
g. Nilai-nilai ada dalam kenyataan.
h. Nilai-nilai itu dapat digunakan sebagai prinsip bagi
pertimbangan pemikiran dan tingkah laku manusia,
sehingga dapat dikatakan bahwa nilai mendorong manusia
untuk berbuat.
i. Objek-objek kegiatan dikatakan bernilai karena ada
sesuatu yang objektif sebagai sifat di dalamnya, yang
kemudian dicerap atau dialami sehingga menjadikan objek
tersebut diinginkan.
Ada beberapa tokoh ataupun aliran yang mendukung
pandangan objektivisme aksiologis. Sebagaimana dising
gung di bagian awal, Meinong, filsuf yang tadinya bersikukuh
membela subjektivisme aksiologis, akhirnya berpindah haluan
ke dalam aliran objektivisme aksiologis. Selain itu ada pula
Nicolai Hartmann dan Max Shceler yang pandangannya tentang
hierarki nilai sudah diuraikan dalam pembahasan di bagian
sebelumnya.
Selain beberapa tokoh di atas, ada juga beberapa aliran yang
mendukung pandangan objektivisme aksiologis ini. Beberapa
di antaranya adalah kaum idealis, penganut fenomenologis,
pragmatisme konseptual, dan intuisionisme.
Pertama, kaum idealis berpendapat bahwa nilai adalah
kualitas dari sesuatu objek, menjadi milik objek, namun
secara khusus terungkap di dalam sikap manusia. Aktivitas
mengetahui dan menilai adalah dua hal yang tidak dapat
dipisahkan karena ketika manusia mengetahui sesuatu, pada
saat yang sama ia mengadakan penilaian atas sesuatu itu
(Mudhofir, 2008: 58).
Kedua, penganut fenomenologi memiliki pandangan
yang sedikit berbeda. Nilai-nilai adalah hakikat, yaitu entitas
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yang dapat berdiri sendiri dan dapat diketahui secara intuitif.
Manusia, dengan menggunakan akal dan emosinya mampu
membedakan nilai-nilai secara objektif dan langsung. Melalui
cerapan indera, manusia mencerap dunia sehingga ada
hubungan antara kesadaran dengan “dunia luar”.
Ketiga, menurut penganut pragmatisme konseptual,
pertimbangan-pertimbangan nilai terikat pada patokan
penyelidikan dan validitas seperti halnya pertimbanganpertimbangan empiris-kognitif. Pendapat ini dikemukakan
oleh Lewis.
Keempat, ada juga pandangan intuisionisme (salah satu
tokohnya adalah G.E. Moore) yang berpandangan bahwa nilainilai tidak dapat dianalisis dengan istilah lain, kecuali dengan
istilah nilai itu sendiri. Moore juga memiliki ajaran tentang
“kebaikan yang tidak dapat didefinisikan” dan “sesat pikir
naturalistik” (Mudhofir, 2008: 59).
Dari pendapat tersebut, sangat terlihat bahwa pendekatan
bahasa digunakan untuk melihat arti nilai. Selain mengkaji
nilai dengan pendekatan bahasa, penganut intuisionisme juga
memiliki pandangan khusus tentang nilai. Menurut aliran ini,
nilai dapat diketahui secara intuitif dan memiliki beberapa
ciri, antara lain: tidak dapat diamati; tidak alami, dalam arti
tidak dapat disimpulkan dari pemeriksaan atas gejala-gejala
alam; merupakan nilai bawaan; sederhana; terbukti benar
dengan sendirinya; segera dan secara langsung ditangkap oleh
kesadaran; dan tidak memerlukan pembuktian (Mudhofir,
2008: 60).
2. Subjektivisme Aksiologis
Bertolak belakang dari pandangan objektivisme aksiologis,
ada pandangan subjektivisme aksiologis yang mengembalikan
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pertimbangan-pertimbangan nilai kepada pernyataanpernyataan tentang sikap mental terhadap suatu objek atau
situasi. Pertimbangan-pertimbangan tentang nilai, dengan
demikian dapat disetarakan dengan pernyataan setuju
atau tidak setuju atau dapat dianalisis menjadi pernyataan
tentang sikap, tingkat kualitas persetujuan atau kesenangan
(Mudhofir, 2001: 61). Singkatnya, nilai dianggap bergantung
pada pengalaman manusia dan tidak berdiri sendiri.
Ada banyak tokoh yang mendukung pandangan subjek
tif tentang nilai ini. Beberapa di antaranya ada tokoh eksis
tensialisme terkenal, Jean Paul Sartre, George Santayana, dan
R.B. Perry. Di samping itu, A.J. Ayer, Bertrand Russell, dan
tokoh-tokoh pendukung empirisme logis sebagaimana telah
diuraikan di bagian sebelumnya, dalam beberapa hal juga
dapat digolongkan ke dalam penganut aliran ini meskipun
pandangan khusus mereka tentang nilai akan dijelaskan di
bagian lain dari pembahasan ini.
Jean Paul Sartre berpendapat bahwa nilai-nilai dicip
takan oleh subjek. George Santayana (1863-1952) menya
takan bahwa nilai adalah kualitas empiris yang tidak
dapat didefinisikan dan berhubungan dengan kesenangan.
Merasakan keindahan suatu lukisan adalah satu hal yang jauh
lebih penting daripada menjelaskan bagaimana pengalaman
tentang keindahan lukisan tersebut bisa muncul dalam diri
subjek (Mudhofir, 2008: 62).
Filsuf humanis, Parker, juga memiliki pendapat yang hampir
sama menyangkut nilai. Menurutnya, nilai termasuk di dalam
dunia pikiran dan terpuaskannya suatu hasrat atau keinginan
merupakan nilai yang sesungg uhnya. Suatu nilai selalu
merupakan pernyataan dan tidak pernah menjadi sesuatu
atau menjadi objek karena subjek menerapkan sifat-sifat
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pada benda-benda yang memenuhi keinginan. Dari pendapat
tersebut dapat dianalisis bahwa Parker menghubungkan nilai
dengan hasrat, atau keinginan subjek yang apabila terpenuhi,
akan menimbulkan kenikmatan tertentu dalam diri subjek.
Tokoh subjektivisme aksiologis lainnya yang cukup
terkenal adalah R.B. Perry. Menurut Perry, nilai adalah objek
dari suatu kepentingan sehingga dalam kegiatan penilaian
selalu ada hubungan antara objek dengan kepentingan subjek
yang menilai. Dalam melakukan kegiatan penilaian tersebut
ada empat ukuran yang termuat di dalamnya, yaitu kedalaman,
keseluruhan, kesukaan, dan kebenaran (Mudhofir, 2008: 63).
Itulah beberapa pandangan pokok dari para filsuf penganut
subjektivisme aksiologis. Secara umum, pandangan subjektif
tentang nilai tersebut dapat diringkas ke dalam beberapa
pandangan pokok sebagai berikut (Mudhofir, 2008: 63);
a. Nilai sepenuhnya bergantung pada pengalaman manusia.
b. Nilai adalah refleksi dari perasaan, sikap dan tanggapan
individual, bukan merupakan kenyataan yang objektif.
c. Objek atau kegiatan tertentu dianggap bernilai sejauh
benda itu menimbulkan keadaan yang diinginkan dari
kesadaran, perasaan atau pengalaman.

3. Relasionisme Aksiologis
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa polemik antara
penganut objektivisme dan subjektivisme aksiologis tidak
kunjung usai sehingga perhatian aksiologi seolah-olah tersita
oleh satu persoalan saja. Untuk mengakhiri polemik tersebut,
para tokoh kemudian menawarkan pendekatan baru di dalam
melihat permasalahan yang ada sehingga persoalan aksiologi
pada akhirnya dapat berkembang dan perdebatan antara
penganut subjektivisme dan objektivisme intensitasnya dapat
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berkurang. Salah satu “hasil” dari diberlakukannya pendekatan
baru itu adalah munculnya pandangan relasionisme aksiologis.
Pandangan relasionisme aksiologis adalah pandangan yang
menyatakan adanya hubungan antar variabel-variabel, atau
juga merupakan hasil dari hubungan dari variabel-variabel
tersebut.
Salah satu tokoh yang mengemukakan pandangan
relasionisme aksiologis adalah John Dewey, seorang tokoh
pragmatisme terkenal dari Amerika. Dewey menyatakan
bahwa nilai adalah penyelesaian atau kepuasan yang harmonis
di antara pertentangan-pertentangan di dalam situasi sosial.
Nilai-nilai adalah hubungan benda-benda sebagai sarana untuk
mencapai tujuan. Pandangan tersebut dapat dilihat bahwa
empirisme dan pragmatisme sebagai dasar filsafat Dewey
sangat mempengaruhi pandangannya tentang nilai. Pandangan
ini, seringkali juga disebut sebagai instrumentalisme karena
berusaha mengatasi baik pandangan subjektif maupun objektif
tentang nilai.
4. Nominalisme Aksiologis atau Skeptisisme (Emotivisme)
Sama halnya dengan pandangan relasionalisme aksio
logis, pandangan nominalisme aksiologis sebenarnya
merupakan pandangan “alternatif” tentang nilai yang meli
hat persoalan dengan perspektif yang berbeda. Menurut teori
ini, pertimbangan-pertimbangan nilai adalah ungkapan emosi
atau usaha untuk membujuk orang lain. Nilai-nilai dengan
demikian bukan merupakan fakta dan konsekuensinya adalah
tidak ada ilmu tentang nilai, atau yang disebut dengan aksiologi
(Mudhofir, 2008: 65).
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Pandangan ekstrem tentang nilai ini sebenarnya muncul
karena dipengaruhi oleh pandangan G.E. Moore tentang nilai.
Moore menganggap bahwa nilai tidak dapat dijelaskan dengan
istilah lain, kecuali dengan istilah nilai itu sendiri. Pandangan
ini diadopsi oleh aliran nominalisme dengan sedikit modifikasi,
yaitu bahwa nilai-nilai tidak dapat didefinisikan dan emotif,
ungkapan perasaan dan kebiasaan, dan bukannya pernyataan
tentang fakta (Mudhofir, 2008: 66).
Pertimbangan-pertimbangan nilai berfungsi ekspresif,
memberikan jalan keluar bagi perasaan, sebagai pernyataan
yang bersifat emotif dan non-kognitif. Singkatnya, secara
faktual, nilai adalah sesuatu yang tidak bermakna karena hanya
merupakan ungkapan dari emosi. Orang yang melakukan
pertimbangan nilai, semata-mata hanya mengungkapkan
perasaan dan bukannya menegaskan perasaan tertentu.
Implikasinya, tidak ada benar atau salah di dalam membuat
pertimbangan tentang nilai.
Uraian-uraian tersebut menunjukkan beberapa pan
dangan tentang nilai yang selama ini dikembangkan oleh para
filsuf, baik dikemukakan secara individual maupun secara
berkelompok dalam sebuah aliran. Jika dicermati, berbagai
pendapat tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan
masing-masing yang akan membuatnya disetujui atau tidak
disetujui. Terlepas dari berbagai kelemahan dan kelebihan di
atas, apapun pendapatnya, mereka telah meramaikan kajian
aksiologi sehingga aksiologi sebagai lapangan penyelidikan
yang baru di dalam filsafat dapat semakin berkembang.

PERKEMBANGAN, JENIS-JENIS,
DAN LANDASAN FILSAFAT
OLAHRAGA

M

A. Pengertian Olahraga
enurut Juynboll (1923: 98), secara etimologis kata
olahraga berasal dari bahasa Jawa Kuno yang tersu
sun dari dua kata, yaitu olah dan raga. Kata olah berar
ti perbuatan atau kegiatan, sedangkan raga berarti anya
man, rangka, atau wadah. Sampai sekarang istilah olahraga
masuk sebagai kata benda, namun kemudian olahraga
juga dianalogikan dengan istilah sport. Berkaitan dengan
istilah sport, Rijsdorp (1971: 44) mengatakan bahwa sport
mempunyai watak permainan, akan tetapi sport tidak sama
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dengan permainan. Permainan mempunyai makna yang lebih
luas dari pada sport. Sport dapat dipandang sebagai bentuk
permainan yang mempunyai jenis tersendiri. Sejalan dengan
Rijsdrop, Lutan dan Sumardianto (2000: 1) berpendapat
bahwa konsep dasar dalam bidang keolahragaan meliputi:
bermain (play), pendidikan jasmani (physical education),
olahraga (sport), rekreasi (recreation), tari (dance) dan
gerak insani yang menjadi inti dari kegiatan dalam bidang
olahraga. Ada tiga faktor untuk dapat mendefinisikan istilah
olahraga yang harus dipertimbangkan dalam mendeskripsikan
olahraga, yaitu:
a. Faktor pertama adalah jenis aktivitas. Pada umum
nya definisi olahraga mencakup istilah bahwa olah
raga melibatkan penggunaan keterampilan olahraga.
Selain keterampilan, dalam olahraga juga memerlukan
penunjukkan keahlian fisik, dan penekanan pada kualitas
fisik.
b. Faktor kedua yaitu konteks olahraga. Meskipun banyak
deskripsi mengenai definisi olahraga, namun pada
kenyataannya kata ‘olahraga’ dapat dideskripsikan sebagai
konteks dan permainan khusus. Hal ini terkait dengan
institusi yang di dalamnya terdapat perbedaan struktur
formal. Dalam olahraga, formasi ini memungkinkan untuk
penampilan masing-masing individu dan juga sejarah
kolektif dari aktivitas itu sendiri.
c. Faktor ketiga, yaitu keterlibatan subjektif para peserta.
Keterlibatan para peserta juga terkait dengan orientasi
para peserta olahraga. Dalam hal ini, peserta olahraga
harus memiliki karakter semangat subjektif untuk bermain.
Istilah “semangat bermain” ialah keterlibatan para peserta
yang bersifat sukarela dan bebas. Semangat ini muncul
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karena adanya kepuasan pribadi atas partisipasinya
tersebut. Keterlibatan permainan dalam olahraga berguna
untuk kepentingan para peserta itu sendiri. Permain
an berjalan berdasarkan aturan yang jelas dan cara yang
teratur. Keberadaan aturan yang jelas tersebut tidak untuk
membatasi aktivitas yang terjadi karena hal itu justru
akan mengurangi kesediaan untuk berpartisipasi. Adanya
peraturan yang jelas dan cara yang teratur lebih merujuk
kepada tujuan dalam aktivitas, sehingga tujuan partisipasi
para peserta permainan itu dapat tercapai.
Semangat permainan juga mencakup usaha untuk
melegitimasi aktivitas sebagai sesuatu yang serius dan
produktif. Semangat permainan juga dimengerti sebagai
sesuatu yang terkait dengan nilai fungsional dan menjadi
perhatian dalam hidup sehari-hari. Dalam kehidupan seharihari misalnya, seseorang bermain golf untuk menjaga
hubungan bisnis, bermain sepak bola untuk menunjukkan
kemampuan kepada orang lain.
Berdasarkan uraian di atas, istilah olahraga dapat
didefinisikan sebagai sebuah aktivitas kompetitif yang
terinstitusionalisasi dan melibatkan kemampuan fisik.
Selanjutnya, penggunaan keterampilan fisik yang kom
pleks oleh individu peserta aktivitas tersebut, termotivasi
oleh kombinasi antara kepuasan diri dan motivasi eksternal
berupa penghargaan dari partisipasinya. Dukungan dalam
olahraga sering kali diiringi dengan identifikasi ekstrem dari
para pemain, tim dan nilai-nilai yang diterima sebagai dasar
kesuksesan para atlet tersebut. Identifikasi ini membawa
olahraga ke dalam hidup para pendukungnya dan mencetak
sebuah perhatian terhadap orientasi jangka panjang.
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B. Perkembangan Olahraga
Olahraga bukanlah hal yang baru bagi manusia di era
kontemporer seperti sekarang ini. Aktivitas fisik yang
bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan sudah
dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai
sarana olahraga pun diciptakan untuk mendukung gaya hidup
tersebut, mulai dari munculnya pusat-pusat kebugaran (fitness
center) hingga inovasi teknologi baru yang ditawarkan melalui
iklan-iklan di media elektronik. Hal tersebut menjadi salah
satu bukti bahwa olahraga bukan hanya satu hal yang penting,
namun juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
gaya hidup manusia khususnya di era kontemporer.
Munculnya pusat-pusat kebugaran dan berbagai macam
sarana olahraga lainnya memang bukanlah hal yang
mengejutkan. Tempat-tempat tersebut muncul sebagai salah
satu indikasi atau gambaran bahwa manusia peduli dan
menganggap bahwa kesehatan adalah satu hal yang penting
di dalam hidup. Kesehatan adalah hal berharga yang penting
untuk dipertahankan, terlebih ketika berbagai macam penyakit
selalu mengancam kelangsungan hidup manusia. Mengingat
pentingnya latihan fisik (physical exercise) seperti ini, tidak
cukup apabila olahraga hanya dijadikan sebagai gaya hidup.
Olahraga perlu dikembangkan dan dikaji dalam kerangka
keilmuan, yaitu dalam bentuk ilmu keolahragaan.
Berbicara tentang ilmu keolahragaan (physical educa
tion and sport science), ada satu hal yang menarik di dalam
sejarahnya, yaitu bahwa ternyata kajian tentang olahraga
ini dapat dilacak mulai dari perkembangannya di masa
prasejarah. Pada pembahasan ini akan diuraikan sejarah dan
perkembangan ilmu olahraga tersebut dengan mengacu pada
buku Introduction to Physical Education and Sport Science yang
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ditulis oleh Robert C. France. Pembahasannya akan mencakup
sejarah dan perkembangan ilmu keolahragaan pada umumnya,
yang nantinya akan mengarah pada sejarah ilmu tersebut di
Indonesia.
Menurut Robert C. France (2009: 6) dalam bukunya yang
berjudul Introduction to Physical Education and Sport Science,
peran penting olahraga sebagai gaya hidup sebenarnya tidak
hanya pada masa kontemporer saja, tetapi bahkan di masa
prasejarah pun olahraga sudah menjadi bagian dari kehidupan
sehari-hari manusia. Olahraga, khususnya dalam bentuk
aktivitas fisik, sudah menjadi aktivitas yang biasa dilakukan
di dalam kehidupan sehari-hari, dan dijalani sebagai bagian
yang integral dari hidup itu sendiri. Hal ini tidak hanya dapat
dijumpai di dalam sejarah peradaban Barat, tetapi juga di
dalam sejarah peradaban Timur, khususnya dalam sejarah
China dan India, serta sejarah bangsa non-Greko-Roman,
seperti bangsa di Afrika dan Indian Amerika.
Menurut Robert C. France, perkembangan olahraga
di Barat dapat dilacak sejak masa prasejarah, yakni jauh
sebelum tahun +10.000 SM. Hal ini dapat diketahui dari hasil
penelitian arkeologi dan antropologi medis, yang pada intinya
menyimpulkan bahwa pada masa revolusi industri (peralihan
dari era berburu dan meramu ke era bercocok tanam), manusia
prasejarah telah menjalani aktivitas fisik (physical activities)
dalam kehidupan keseharian mereka sebagai bagian integral
dari aktivitas hidup sehari-hari. Aktivitas fisik ditempatkan
secara selaras dengan aspek kehidupan yang lainnya, yaitu
sebagai bagian dari ekspresi religius, sosial, dan budaya
manusia pada masa tersebut (France, 2009: 6). Olahraga dalam
bentuk aktivitas fisik tersebut, dengan kata lain, dilakukan
bukan sekedar sebagai aktivitas fisik saja, tetapi sekaligus juga
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memiliki dimensi yang lain, yakni dimensi religius, sosial, dan
budaya. Menurut France (2009: 6), hal ini salah satunya dapat
dilihat dari usaha manusia prasejarah di dalam menyediakan
makanan bagi keseharian hidup mereka, misalnya dalam
aktvitas berburu dan mengumpulkan makanan.
Aktivitas berburu dan mengumpulkan makanan bukan
saja menjadi aktivitas penting di dalam mempertahankan
kelangsungan hidup manusia prasejarah, tetapi sekaligus
juga menjadi satu kegiatan yang penting di dalam menjaga
kebugaran dan kesehatan manusia prasejarah. Hal ini terjadi
karena di dalam menjalani aktivitas tersebut, manusia
prasejarah harus melakukan serangkaian aktivitas fisik.
Manusia prasejarah paling tidak harus berjalan kaki sejauh
6-20 mil untuk berburu, sehingga secara tidak langsung
mereka sekaligus “berolahraga” ketika mereka melakukan
aktivitas yang berdimensi ekonomi tersebut.
Hal yang sama juga dapat dijumpai di dalam aktivitas yang
lainnya, misalnya dalam aktivitas sosial. Pada masa prasejarah,
hubungan atau relasi manusia yang satu dengan yang lainnya
tentu tidak seperti sekarang. Manusia yang satu dengan yang
lain, atau kelompok yang satu dengan yang lain, terpisah dalam
jarak yang sangat jauh. Sama halnya dengan ketika menjalani
aktivitas berburu, di dalam bersosialisasi dengan sesama pun,
manusia prasejarah harus berjalan kaki dalam jarak yang tidak
dekat. Aktivitas ini secara tidak langsung memiliki dampak
yang besar terhadap kesehatan mereka karena dengan berjalan
kaki, mereka telah “berolahraga” (France, 2009: 6). Inilah
gambaran umum dari aktivitas fisik pada masa prasejarah.
Dengan demikian olahraga tidak dipahami sebagai aktivitas
fisik secara khusus sebagaimana dipahami seperti sekarang
ini, tetapi sebagai bagian integral yang mendukung manusia
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di dalam menjalani aktivitas ekonomi, sosial, dan berbagai
macam aktivitas lainnya.
Perkembangan olahraga memasuki babak baru pada
era Neolithic Agricultural Revolution, yaitu sekitar tahun
10.000 SM. Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia,
pemukiman pun berkembang menjadi semakin padat dan jarak
antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sudah
tidak lagi sejauh di masa-masa sebelumnya. Hal ini menurut
France memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan
olahraga karena manusia tidak perlu lagi berjalan dengan
sangat jauh untuk sekedar mengunjungi sesama manusia yang
lain. Aktivitas fisik, dengan kata lain mulai berkurang sehing
ga olahraga tidak lagi menjadi bagian integral dari aktivi
tas hidup sehari-hari (France, 2009: 7). Persoalan keolah
ragaan bahkan juga “bergeser” karena pada masa tersebut
yang menjadi persoalan utama bukan lagi soal cara menjaga
kebugaran dengan melakukan aktivitas fisik, tetapi pada cara
mencegah timbulnya penyakit dengan menjalani diet dan
asupan nutrisi yang tepat, dengan tidak mengesampingkan
pentingnya aktivitas fisik. Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam
perhatian para filsuf Yunani kuno yang memusatkan pemikiran
mereka pada persoalan menjaga kebugaran tubuh. Pythagoras
adalah salah satu contoh filsuf yang menaruh perhatian besar
dalam persoalan tersebut. Masa ini sekaligus juga menjadi
tanda munculnya babak baru dalam sejarah keolahragaan
karena tradisi pengobatan mulai muncul pada era ini (France,
2009: 7).
Era baru dalam perkembangan keolahragaan tersebut
tidak hanya terjadi dalam sejarah peradaban Barat, tetapi
juga terjadi dalam sejarah peradaban Timur, sehingga
dapat dikatakan sebagai perkembangan yang serentak.
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Perkembangan yang sama terjadi juga di China. Pada sekitar
awal tahun 3.000 SM, buku klasik Yellow Emperor’s Book of
Internal Medicine telah menyebutkan bahwa prinsip-prinsip
keharmonisan dengan alam adalah kunci utama di dalam
mencegah timbulnya penyakit. Prinsip-prinsip tersebut
kemudian berkembang dalam bentuk filsafat, yang hingga saat
ini dikenal dengan Taoisme (France, 2009: 7).
Hal yang sama juga terjadi di India. Ajaran-ajaran tentang
pentingnya memadukan aktivitas fisik, mental, dan spiritual
muncul dan menjadi sangat populer. Aktivitas menjalani diet
tepat dan menjalani aktivitas fisik dianggap sebagai prinsip
esensial di dalam kehidupan manusia. Berbagai kebijaksanaan
di dalam mempertahankan kesehatan dalam mencapai hidup
yang berkualitas tersebut “diramu” dan diwujudkan dalam satu
aktivitas penting yang dinamakan dengan Yoga. Aktivitas ini
bukan hanya sekedar aktivitas fisik dalam bentuk peregangan
dan pose-pose tertentu tetapi sekaligus merupakan aktivitas
yang kaya akan makna filosofis (France, 2009: 8).
Kebudayaan non-Yunani-Romawi seperti di Afrika dan
Indian di Amerika juga mengalami perkembangan yang tidak
jauh berbeda. Aktivitas fisik di dalam kebudayaan-kebudayaan
tersebut memang lebih banyak berkaitan dengan aktivitas
sosial-religius, namun secara umum aktivitas fisik masih
diperlakukan dengan cara yang sama, yakni dianggap sebagai
aktivitas yang memiliki nilai. Masyarakat Samburu dan Masai
di Kenya menganggap bahwa berlari adalah aktivitas yang
menentukan kelebihan manusia yang satu atas yang lain.
Begitu pula halnya di Indian, berlari dianggap sebagai aktivitas
yang sangat penting karena menjadi aktivitas pokok mereka
ketika berkomunikasi, berburu dan bahkan berperang dengan
kelompok manusia yang lain (France, 2009: 9).
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Itulah gambaran umum tentang sejarah olahraga dan
aktivitas fisik di masa prasejarah baik di Barat, Timur, maupun
dalam kebudayaan non-Greco-Roma seperti di Afrika dan
Indian. Beberapa variasi dalam hal perkembangan memang
ada, tetapi ada corak yang sama dari perkembangan di wilayah
yang berbeda tersebut. Pada intinya, olahraga memang belum
dipahami sebagai aktivitas yang bernilai demi dirinya sendiri,
namun bernilai dalam kaitannya dengan aktivitas yang lain baik
aktivitas ekonomi, sosial, keagamaan, bahkan politik (misalnya
dalam bentuk peperangan antar kelompok). Olahraga dengan
kata lain merupakan bagian integral dari hidup manusia, yang
dilakukan secara bersama-sama ketika seseorang melakukan
aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari.
Perkembangan pesat di bidang keolahragaan terjadi ketika
Barat memasuki era sejarah. Seiring dengan berkembangnya
peradaban di Yunani, olahraga juga mengalami perkembangan
yang pesat di awal era sejarah Barat tersebut. Masyarakat
Yunani menganggap bahwa pencapaian besar di dalam bidang
atletik adalah representasi atau perwujudan dari kekuatan
spiritual dan fisik dalam rangka persaingan dengan para
dewa. Artinya, ketika seseorang memiliki kekuatan fisik yang
besar, maka ia telah memiliki modal, baik secara fisik maupun
spiritual, untuk bersaing dengan para dewa (France, 2009: 9).
Penyelenggaraan turnamen yang disebut dengan Olympic
Games (olimpiade) adalah salah satu wujud dari idealisme
masyarakat Yunani. Dalam masyarakat Yunani, pemenang
turnamen adalah seorang manusia yang punya karakter dan
kemampuan fisik yang cukup untuk menyempurnakan prestasi
yang jauh melebihi prestasi manusia lain (France, 2009: 9).
Pandangan ideal masyarakat Yunani tentang olahraga tersebut
sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Barat yang
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dapat dilihat dari terus dilestarikannya olimpiade hingga
sekarang (France, 2009: 9).
Olahraga pada masa Yunani kuno juga mengalami
perkembangan yang sangat penting karena olahraga tidak
hanya dikembangkan sebagai aktivitas fisik, yang secara
khusus diwujudkan dalam bentuk Olympic Games, tetapi juga
sudah mulai dipromosikan sebagai aktivitas yang penting
dalam hidup manusia. Arti penting untuk menjaga kesehatan
dengan melakukan aktivitas fisik sudah mulai dikemukakan
oleh para pemikir pada saat itu. Para pemikir pun banyak
menaruh perhatian pada olahraga dan kesehatan dengan
mengemukakan bahwa melakukan aktivitas fisik (olahraga)
secara aktif akan meningkatkan derajat kesehatan manusia,
meningkatkan fungsi-fungsi organ fisik, dan meningkatkan
peluang memiliki umur panjang (France, 2009: 9). Ajaran
tentang hal tersebut salah satunya dapat dijumpai dalam
laws of health yang diajarkan pada masa itu. Secara umum
ajarannya adalah sebagaimana yang dikenal hingga saat ini,
yaitu: bernapas dengan udara segar; memakan makanan yang
tepat; meminum minuman yang tepat; melakukan aktivitas
fisik (olahraga) yang cukup; beristirahat dengan cukup; dan
memberikan nilai pada emosi individual (France, 2009: 9).
Keberadaan laws of health tersebut mengindikasikan
adanya perkembangan penting dalam hal keolahragaan yang
dapat dicatat di masa Yunani kuno. Pertama, kesehatan dan
kebugaran sudah diakui sebagai satu aspek yang sangat penting
di dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Kedua, arti
pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tidak hanya
diakui secara individual tetapi sudah dipromosikan secara aktif
oleh para pemikir-pemikir di masa itu. Hal ini berarti sudah
ada kesadaran kolektif tentang arti pentingnya olahraga bagi
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hidup manusia. Ketiga, olahraga sudah diakomodasi dalam
bentuk turnamen Olympic Games yang tidak hanya berdimensi
individual, tetapi juga religius karena ketika seseorang menjadi
pemenang, orang tersebut dianggap dapat bersaing dengan
para dewa. Inilah beberapa perkembangan pokok di bidang
olahraga yang terjadi di masa-masa awal sejarah Barat.
Perkembangan lain yang juga perlu dicatat dalam
perkembangan keolahragaan di era sejarah adalah munculnya
tokoh-tokoh yang secara khusus menaruh perhatian terhadap
hubungan antara aktivitas fisik (olahraga) dengan kesehatan.
Herodicus (480 SM), Hippocrates (460-377 SM), dan Claudius
Galenus (129-199) adalah beberapa nama yang bisa dicatat
sebagai tokoh-tokoh yang dimaksud tersebut.
Herodicus adalah tokoh yang memperkenalkan senam
terapi (therapeutic gymnastics) atau pengobatan terapi;
Hippocrates adalah tokoh yang menekankan pada pentingnya
menjaga penularan penyakit dengan diet dan latihan fisik
yang higienis; dan Claudius Galenius (Galen) adalah tokoh
yang banyak menulis karya-karya besar yang memberikan
kontribusi penting dalam sejarah medis (France, 2009: 10).
Ketiga tokoh tersebut adalah tokoh yang memiliki peran
penting dalam sejarah perkembangan kajian tentang olahraga
dan kesehatan manusia. Karya-karya yang mereka hasilkan
adalah warisan intelektual yang menjadi bahan kajian bagi
para pemikir-pemikir sesudahnya, yang pada gilirannya ikut
berperan serta di dalam melahirkan ide-ide baru dalam bidang
keolahragaan.
Sejak diperkenalkan oleh ketiga pemikir klasik di
atas, pemikiran tentang olahraga dan kesehatan sema
kin berkembang dan berbagai tokoh pun mengemukakan
pemikiran tentang arti penting olahraga bagi kesehatan.
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Pemikiran Galen misalnya, mempengaruhi perkembangan
olahraga pada abad-abad awal masehi. Salah satu gagasan
klasik dari Galen yang memiliki pengaruh besar pada perkem
bangan selanjutnya adalah bahwa kesehatan seseorang dapat
ditingkatkan melalui aktivitas diri seseorang (France, 2009:
11). Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa kesehatan
seseorang menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Orang
dapat mengusahakan atau menjaga kesehatan diri tersebut
misalnya dengan makan teratur, beristirahat, dan berolahraga
yang cukup (France, 2009: 11).
Konsep tentang tanggung jawab terhadap kesehatan diri
sendiri ini terus berkembang pada masa Renaissance, seiring
dengan meningkatnya jumlah dokter di masa tersebut. Semakin
banyak orang yang berprofesi sebagai dokter, semakin banyak
pula orang yang menggunakan jasa mereka baik untuk berobat
maupun sekedar berkonsultasi. Semangat individualisme dan
humanisme yang berkembang sebagai akibat dari munculnya
Renaissance juga ikut memperkuat rasa tanggung jawab setiap
manusia terhadap kesehatan dirinya. Setiap orang, baik yang
mengambil keputusan sendiri maupun yang berkonsultasi
dengan dokter memiliki kewajiban moral untuk mengusahakan
dan memelihara kesehatan mereka (France, 2009: 11).
Tumbuhnya kesadaran tentang rasa tanggung jawab
terhadap kesehatan diri sendiri ini memberikan kemajuan
yang besar terhadap kajian tentang kesehatan dan olahraga.
Informasi dan temuan-temuan baru tentang diet, olahraga dan
saran-saran lain yang membantu individu untuk tetap sehat
pun menjadi sangat dibutuhkan masyarakat. Seiring dengan
meningkatnya kebutuhan ini, satu per satu pemikir di dunia
kesehatan dan keolahragaan pun mengemukakan gagasan
mereka untuk membantu masyarakat dalam mengupayakan
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dan memelihara kesehatan mereka masing-masing. Sekolah
medis terkemuka di Salerno, Padua, dan Bologna misalnya
membekali siswanya dengan pengetahuan tentang hygiene
yang dulu pernah dikaji oleh Hippocrates. Sekolah-sekolah
ini, bahkan secara tegas menjadikan praktik medis klasik
Hippocrates sebagai standar kemampuan bagi para siswanya
(France, 2009: 11). Pemikiran Hippocrates di era Renaissance
memang sangat dikembangkan, dan gagasan utama dari perha
tian terhadap kesehatan dan kebugaran di era ini adalah
adanya pendapat bahwa terbiasa menjalani diet dan latihan
fisik (olahraga) bisa memperpanjang umur manusia (France,
2009: 12).
Kajian-kajian tentang kesehatan dan kebugaran, di
samping diberikan dalam beberapa pendidikan formal, juga
dikembangkan melalui karya-karya ilmiah dan hasil penelitian
yang dilakukan oleh para tokoh. Luigi Cornaro, pada tahun 1558
mengemukakan gagasannya tentang cara memperpanjang usia
harapan hidup dengan menawarkan kebijaksanaan klasik yang
berasal dari Yunani. Cristobal Mendez, pada tahun 1553 juga
ikut meramaikan kajian tentang kebugaran dengan menulis
buku Book of Bodily Exercise. Mendez di dalam bukunya
tersebut menulis bahwa exercise was invented and used to
clean the body when it was too full of harmful things (France,
2009: 12). Pernyataan Mendez tersebut menunjukkan bahwa
pada masa itu pengakuan terhadap arti pentingnya olahraga
bagi kesehatan memang sudah berkembang luas. Olahraga,
dengan kata lain, sudah dipahami sebagai salah satu komponen
penting untuk menunjang keberhasilan manusia dalam
mempertahankan kesehatan dan kebugarannya.
Pemikiran Mendez tentang olahraga di atas sangat
mempengaruhi perkembangan pemikiran tentang olahraga
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di masa sesudahnya. Setelah Mendez, Hieronymus Mercurialis
pada tahun 1569 mempublikasikan bukunya bertajuk The Art
of Gymnastics among the Ancients, yang merupakan kompilasi
dari pemikiran Yunani dan Romawi tentang olahraga dan
kesehatan. Mercurialis di dalam karyanya tersebut juga
mengemukakan prinsip-prinsip umum olahraga.
Sampai dengan abad 16, pemikiran klasik YunaniRomawi khususnya pemikiran Galen memang masih sangat
mempengaruhi perbincangan tentang keolahragaan. Pengaruh
ini bahkan masih terjadi pada awal abad 18. Pada abad yang
sama, muncul juga pemikir yang bernama George Cheyne
yang menulis buku berjudul Essay of Health and Long Life
yang diterbitkan pada tahun 1724. Dalam bukunya tersebut,
Cheyne mengemukakan gagasannya bahwa walking (berjalan
kaki) adalah olahraga yang paling alami dan paling berguna
(France, 2009: 14).
Pada abad 19, upaya untuk mempopulerkan pemikiran
klasik Yunani tentang hukum kesehatan kembali dikemukakan
untuk memperkuat (kembali) kesadaran individu tentang
tanggung jawab terhadap kesehatan dirinya. Kaitannya dengan
upaya ini, masing-masing tokoh kembali mengemukakan
gagasannya tentang jenis-jenis olahraga yang sesuai. Beberapa
di antaranya adalah A.F.M. Willich dan John Gunn, yang
merekomendasikan kesederhanaan, olahraga, dan istirahat
sebagai alternatif pengobatan yang bersifat tradisional dan
natural (France, 2009: 15).
Abad 20 adalah abad yang penuh dengan peristiwaperistiwa besar di dalam sejarah dunia. Perang Dunia I dan
II terjadi pada abad tersebut dan secara tidak langsung juga
mempengaruhi perkembangan ilmu keolahragaan. Selama
Perang Dunia, perbincangan tentang ilmu keolahragaan
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mengalami banyak pergeseran. Ilmu keolahragaan tidak hanya
berbicara tentang latihan tubuh terkait dengan kesehatan,
namun juga berbicara tentang latihan tubuh terkait dengan
performa seseorang (performance) (France, 2009: 18). Tema
atau persoalan yang dibahas juga sangat bermacam-macam,
antara lain meliputi: daya tahan terhadap penyakit; pentingnya
kekuatan dan ketahanan otot; ketahanan kardiorespiratori
(kesehatan jantung); pertumbuhan otot; fleksibilitas;
kecepatan; ketangkasan tubuh; keseimbangan; dan akurasi
(France, 2009: 19). Luasnya tema-tema tersebut menunjukkan
bahwa ilmu keolahragaan sudah mengalami perkembangan
yang besar di abad 20. Kesehatan manusia, sebagai persoalan
pokoknya, bahkan tidak hanya terkait dengan kesehatan organ
luar saja, tetapi juga organ dalam, seperti jantung. Kesadaran
tentang arti pentingnya kesehatan organ dalam, melahirkan
satu kajian baru, yakni tentang ketahanan dan kekuatan otot.
Pasca-Perang Dunia II perhatian masyarakat akan arti
pentingnya kebugaran fisik kembali mengemuka, khususnya
di Amerika. Hal ini memotivasi sejumlah anggota American
Medical Association dan anggota profesi medis lainnya untuk
kembali melakukan kajian terhadap olahraga. Sebagai upaya
untuk menindaklanjuti keinginan publik tersebut, pada tahun
1946, Biro Pendidikan Kesehatan di American Medical Asso
ciation membentuk dan mengatur Program Kesehatan dan
Kebugaran yang menyediakan asistensi atau pendampingan
bagi negara-negara lain dalam hal penyelenggaraan program
pendidikan kesehatan (France, 2009: 19). Program ini terusmenerus dikembangkan, terlebih ketika Hans Kraus dan
Ruth Hirschland, peneliti dari Institute of Physical Medicine
and Rehabilitation di New York University Bellevue Medical
Center, mempublikasikan temuan mereka, yakni bahwa
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56,6% anak-anak sekolah di Amerika tidak memenuhi standar
kesehatan minimum. Kraus dan Hirschlad menyimpulkan
bahwa penyebab terbesar dari hal tersebut adalah kurangnya
berolahraga (France, 2009: 20).
Hasil penelitian tersebut terus ditindaklanjuti hingga
akhirnya Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy menye
lenggarakan konferensi tentang kebugaran fisik para remaja.
Pada tahun 1968, terbentuklah President’s Council on Physical
Fitness and Sports (PCPFS) (France, 2009: 20). Lembaga PCPFS
ini memiliki tugas khusus untuk mempromosikan aktivitas
fisik, kebugaran, dan olahraga kepada semua warga Amerika.
Sejak munculnya PCPFS di Amerika, berbagai publikasi
ilmiah tentang kesehatan dan olahraga mulai bermunculan.
Namun, publikasi ini secara umum masih mencampurkan
isu kesehatan dan isu olahraga dalam satu bahasan pokok.
Baru pada tahun 1975, The American Association for Health,
Physical Education and Recreation (AAHPER) menyatakan
bahwa perlu dilakukan diferensiasi atau pembedaan antara
kajian kebugaran yang terkait dengan kesehatan dengan
kajian tentang kemampuan yang terkait dengan kemampuan
atletis. Sejak saat itu pula, ilmu keolahragaan menjadi bidang
kajian tersendiri yang dapat dipisahkan dari kajian-kajian yang
secara khusus masih memfokuskan pada health-based, karena
olahraga lebih fokus pada kemampuan atau performa atletis
seseorang (France, 2009: 25).
Itulah uraian singkat tentang sejarah ilmu keolahragaan
yang dikenal saat ini. Dari uraian di atas, tidak bisa dipungkiri
bahwa perhatian tentang pentingnya latihan fisik bagi
kesehatan tubuh memang sudah muncul sejak masa
prasejarah. Namun, ilmu keolahragaan baru bisa menjadi
kajian yang terpisah dari kajian tentang kesehatan pada tahun
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1975. Dengan demikian, ilmu keolahragaan secara mandiri
lahir dalam waktu yang belum cukup lama.
Sama halnya dengan “kelahiran” ilmu keolahragaan secara
global, kelahiran ilmu keolahragaan di Indonesia juga belum
lama. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan memang telah lama
dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia,
baik dalam kurikulum pendidikan dasar maupun menengah.
Pengertian pendidikan jasmani dan olahraga selalu menjadi
bahan perdebatan dan pertentangan, baik di kalangan para
pakar olahraga maupun pakar disiplin ilmu lainnya (Komisi
Disiplin Ilmu Keolahragaan, 2000: 1). Berbagai kongres dan
konferensi nasional yang melibatkan pakar olahraga sudah
berulang kali dilakukan, namun penyelesaian terhadap
perdebatan tersebut masih belum dapat dicapai.
Usaha untuk mengakhiri polemik tentang status keilmu
an olahraga baru berhasil setelah diselenggarakan Seminar
Lokakarya Nasional Ilmu Keolahragaan. Seminar tersebut
dilaksanakan di IKIP Surabaya dan diselenggarakan dengan
bantuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek PGSM.
Seminar lokakarya (semiloka) tersebut diadakan pada
tanggal 6-7 September 1998 yang diikuti oleh pakar bidang
keolahragaan dari FPOK dan JPOK se-Indonesia, beserta
lembaga perguruan tinggi lainnya, antara lain: UI, ITB, UGM,
UNPAD, UNAIR, BPPT, PIO, KONI Pusat, ISORI, PWI SIWO,
Konsorsium Ilmu Pendidikan dan Menpora, serta tamu
undangan dari University of Canberra (Komisi Disiplin Ilmu
Keolahragaan, 2000: 5).
Seminar Lokakarya Nasional Ilmu Keolahragaan di
Surabaya tersebut menjadi satu momentum penting karena
mampu mencapai kesepakatan tentang pendefinisian olahraga,
yang dikenal dengan Deklarasi Surabaya 1998 tentang Ilmu
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Keolahragaan. Deklarasi tersebut merupakan jawaban dari
persoalan status ilmu keolahragaan yang sebelumnya menjadi
polemik berkepanjangan (Komisi Disiplin Ilmu Keolahragaan,
2000: 2). Dalam deklarasi Surabaya 1998 tersebut memuat 8
(delapan) pernyataan, yaitu:
1. Berdasarkan kajian filsafat keilmuan, baik secara ontologis,
epistemologis, maupun aksiologis, maka Ilmu Keolah
ragaan memenuhi kriteria sebagai sebuah ilmu yang
mandiri. Ilmu keolahragaan memil iki wilayah kajian
mencakup pendidikan jasmani, pendidikan kesehatan,
olahraga, rekreasi, dan tari.
2. Antara pendidikan jasmani dan olahraga pada dasarnya
merupakan satu hal yang berkoeksistensi dan saling
melengkapi dalam proses pendidikan dan pembentukan
dengan tujuan dan objek formal yang sama yaitu gerak
insani sehingga kedua istilah itu dapat digunakan secara
terpadu, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga.
3. Pengembangan Ilmu Keolahragaan menggunakan
pendekatan lintas dan interdisiplin untuk batang tubuh
keilmuan yang bersifat terbuka dengan berbasis pada
keterpaduan natural science, behav iour science dan
humanity dengan basis domain ilmu eksakta.
4. Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan
Ilmu Keolahragaan perlu dibentuk Konsorsium Ilmu
Keolahragaan.
5. Agar penelitian dalam upaya pengembangan Ilmu
Keolahragaan memiliki arah sejalan, pola dengan kebijakan
riset nasional, Ilmu Keolahragaan perlu dimasukkan ke
dalam bidang kajian PUNAS RISTEK dengan status mandiri.
6. Untuk mendukung proses pengembangan Ilmu Keolah
ragaan, maka perlu diupayakan pembinaan sumber daya
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manusia dalam bidang keolahragaan secara berencana
dan sistematis beserta fasilitas pendukung lainnya, seperti
laboratorium, buku pustaka, dan penerbitan jurnal Ilmu
Keolahragaan berskala nasional.
7. Pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) perlu segera
direalisasikan sebagai lembaga yang mempunyai misi
utama menghasilkan tenaga kependidikan khususnya guru
pendidikan jasmani dan kesehatan, di samping tenaga
akademik di bidang-bidang keahlian keolahragaan.
8. Dalam rangka perluasan mandat bagi LPTK di Indo
nesia, perlu dibentuk Kurikulum Nasional (Kurnas) di
lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan. (Komisi Disiplin
Ilmu Keolahragaan, 2000: 2-3).
Dalam Semiloka Nasional Ilmu Keolahragaan yang dise
lenggarakan pada tanggal 6-7 September 1998 di Surabaya,
yang ditindaklanjuti dengan pertemuan di Jakarta tanggal
16-17 September 1998, tidak saja menghasilkan Deklarasi
Surabaya 1998 di atas, tetapi juga menghasilkan keputusan
dan kesepakatan tentang suatu ilmu keolahragaan, termasuk
struktur batang tubuh keilmuannya, serta paparan tentang
pendekatan atau paradigma pengembangan keilmuan yang
semuanya digunakan sebagai dasar pengembangan program
studi keolahragaan, yang menekankan pada upaya mem
perkuat program studi dan memberikan layanan jasa kepada
masyarakat (Komisi Disiplin Ilmu Keolahragaan, 2000: 5).
Itulah uraian tentang sejarah singkat Ilmu Keolahragaan di
Indonesia. Merujuk pada uraian tersebut, Deklarasi Surabaya
1998 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
menopang status Ilmu Keolahragaan karena deklarasi itulah
yang menjadi dasar bagi pengakuan terhadap olahraga sebagai
bidang keilmuan yang berdiri sendiri di tengah berbagai
macam ilmu yang berkembang di Indonesia.
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C. Jenis-jenis Olahraga
David Best (dalam McFee, 2004: 90-91) membedakan
olahraga menjadi dua, yaitu:
1. Purposive sports (olahraga bertujuan), yaitu olahraga yang
tujuannya dapat dijelaskan secara independen melalui
pencapaiannya dengan memperhatikan batasan aturan
dan norma. Dalam olahraga ini, tujuan olahraga yang
sesuai dengan aturannya, yaitu menghitung score goal dan
semacamnya.
2. Aesthetic sports (olahraga keindahan), tujuan dari
olahraga ini tidak dapat dispesifikasikan secara khusus
dari cara mencapainya. Misalnya lompat galah, olahraga
ini dilakukan tidak hanya dengan melompat melewati
batas, namun hal yang penting adalah caranya untuk dapat
mencapai batas tersebut.
Jenis-jenis olahraga mengacu pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional Pasal 17. Dalam UU tersebut seca
ra jelas dituliskan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi
kegiatan berikut: (1) olahraga pendidikan, (2) olahraga
rekreasi, dan (3) olahraga prestasi (Kemenegpora, 2010: 6-7).
Menurut Bab I pasal 1 UU Sistem Keolahragaan Nasio
nal, olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan
olahraga yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh
pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan
kebugaran jasmani (Kemenegpora, 2010: 2). Pada pasal 18
ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan bahwa olahraga
pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari pros es
pendidikan. Oleh karena merupakan bagian dari pendidikan,
maka pelaksanaan olahraga pendidikan tidak terlepas dari
UU Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, dapat dikatakan

66

PERKEMBANGAN, JENIS-JENIS, DAN LANDASAN FILSAFAT OLAHRAGA

bahwa landasan pelaksanaan olahraga pendidikan selain UU
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,
juga UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Dengan demikian, leading sector olahraga pendidikan
adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri
Pemuda dan Olahraga. Pada pasal 18 ayat 2 UU tentang
Sistem Keolahragaan Nasional, disebutkan bahwa olahraga
pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal
maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau
ekstrakurikuler. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
garapan olahraga pendidikan yaitu mata pelajaran pendidikan
jasmani dan olahraga dalam kegiatan intrakurikuler dan
kegiatan ekstrakurikuler (Kemenegpora, 2010: 7).
Menurut Bab I pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga rekreasi adalah
olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran
dan kemampuan yang tumbuh serta berkembang sesuai
dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk
kesehatan, kebugaran, dan kesenangan (Kemenegpora, 2010:
2). Pada pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa olahraga rekreasi
dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali
kesehatan dan kebugaran. Sementara pada pasal 19 ayat
2 disebutkan bahwa olahraga rekreasi dapat dilaksanakan
oleh setiap orang, satuan pendidikan, perkumpulan, ataupun
organisasi olahraga. Selanjutnya pada pasal 19 ayat 3 tertera
bahwa tujuan olahraga rekreasi adalah: (1) memperoleh
kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; (2)
membangun hubungan sosial dan/atau; (3) melestarikan
dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
Olahraga rekreasi harus didukung oleh masyarakat sehingga
harus sesuai pula dengan norma-norma dan etika sosial yang
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berlaku. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
dilaksanakan dan diarahkan untuk memasalkan olahraga
sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam
meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan
hubungan sosial. Dengan demikian, leading sector olahraga
rekreasi adalah Menteri Pemuda dan Olahraga dan lembagalembaga kemasyarakatan (Kemenegpora, 2010: 7).
Menurut Bab I pasal 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2005,
olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan
mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang,
dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai
prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya
untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan
dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Olahraga prestasi merupakan salah satu bagian dari ruang
lingkup keolahragaan yang tugas dan fungsinya berorientasi
pada pembinaan olahraga kompetitif atau bertujuan untuk
peningkatan prestasi di tingkat daerah, nasional, regional
ataupun internasional. Pembinaan dan pengembangan
dilakukan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga
melalui sistem kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
Pusat-pusat pengkajian dan penelitian serta pengembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi bagian yang
sangat penting dalam mendukung prestasi olahraga secara
maksimal (Kemenegpora, 2010: 2).
Menurut McNamee (2007: 168-169), ada banyak risiko
yang dapat terjadi dalam olahraga. Berdasarkan jenis dan
jumlahnya, ada tiga kelompok olahraga, yaitu:
1. Olahraga risiko tinggi, yaitu kegiatan olahraga yang harus
memperhitungkan kemungkinan cedera serius atau
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kematian, jika ada yang salah dalam satu atau lain cara.
Misalnya dalam olahraga formula 1, sky-diving, mendaki,
dan arung jeram.
2. Olahraga risiko menengah, yaitu terjadinya cedera serius
atau kematian, namun hanya dalam kondisi yang tidak
menguntungkan (contoh: sepak bola, hoki es, menyelam,
senam)
3. Olahraga berisiko rendah, yaitu olahraga yang tidak
mungkin untuk mendapatkan luka serius atau kematian
(contoh: tenis, golf, jalan kaki).
Dari ketiga kelompok di atas, ada perbedaan dalam tingkat
hubungan kinerja dan jenis kegiatannya. Ada perbedaan antara
mendaki Himalaya dan memanjat dalam ruangan. Untuk
menguji intuisi moral, kita perlu melihat beberapa kasus
yang ekstrem yang relevan seperti mendaki solo dan balap
Formula 1.
Menurut Lutan dan Sumardianto (2000: 7), olahraga
sendiri pada hakikatnya bersifat netral, tetapi masyarakatlah
yang kemudian membentuk kegiatannya dan memberi
arti bagi kegiatan itu dan memanfaatkannya untuk tujuan
tertentu. Untuk dapat mengembangkan pemahaman terhadap
olahraga di dalam masyarakat, tanpa menyertakan perhatian
terhadap topik mengenai kompetisi adalah hal yang sulit,
karena menurut definisi, olahraga sejatinya adalah kompetisi
dan olahraga terkadang dikatakan sebagai perwujudan jalan
kompetisi di dalam kehidupan.
Manusia kadang lupa bahwa kompetisi hadir dalam
berbagai bentuk dan berbagai jenis hubungan dan juga ada
berbagai variasi tingkat kompetisi yang terkondisikan sesuai
dengan minat dan perhatian terhadap kompetisi tersebut.
Berbagai macam tingkat kompetisi telah terintegrasi dalam
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olahraga dengan berbagai bentuk konsekuensi. Menurut
Luschen (dalam Coakley, 1978: 17), hal ini menjadi penting
untuk dapat dipahami bahwa kompetisi dapat dipandang
baik sebagai hubungan interpersonal, motivasi serta orientasi
individu. Hal ini sangat dibutuhkan untuk dapat memahami,
bagaimana kompetisi tersebut berjalan dalam permainan
olahraga.
Olahraga tim secara umum menyediakan sebuah
kombinasi antara hubungan kompetisi dan kerjasama bagi
para pesertanya. Menurut Wrightsman (dalam Coakley, 1978:
38), menang atau kalah menuntut usaha sebuah tim yang
terorganisir dari kelompok tersebut. Pada saat yang sama,
tim tersebut terlibat hubungan kompetitif dengan tim lainnya.
Orientasi kompetitif adalah orientasi yang dicirikan dengan
kecenderungan untuk melihat adanya penghargaan dalam
sebuah aktivitas yang terkait dan digunakan sebagai evaluasi
pencapaian prestasi secara tegas.
Orientasi kerjasama merupakan orientasi yang dicirikan
dengan kecenderungan untuk mendefinisikan penghargaan
dalam aktivitas yang memungkinkan untuk berlaku bagi semua
orang. Sebuah orientasi paralel adalah suatu orientasi yang
dicirikan dengan kecenderungan untuk melihat penghargaan
dalam situasi sikap mandiri dari para peserta yang lainnya.
Penting untuk menyadari bahwa semua proses sosial dibentuk
dari struktur situasi dan juga orientasi seluruh individu yang
terlibat. Dalam olahraga, para peserta dihadapkan pada sebuah
hubungan kompetisi dan kerjasama dalam tim. Penelitian telah
banyak menunjukkan bahwa hubungan antara kompetisi dan
motivasi tergantung pada empat faktor berikut (Coakley, 1978:
47 – 50) yaitu:
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1. Konteks budaya dan sosial.
Konteks budaya dan sosial merupakan sebuah poin
penting dalam memahami hubungan antara kompetisi
dengan motivasi, karena dalam setting tertentu, struktur
penghargaan kompetisi mungkin sangat berbeda dengan
cara yang dihadapi dalam kompetensi tersebut. Dalam
konteks semacam itu, kompetisi tidak akan menjadi
sumber dari motivasi.
2. Properti khusus dari situasi tersebut.
Menurut Atkinson (dalam Coakley, 1978: 47-50), penelitian
yang dilakukan oleh para ahli psikologi dan psikologi sosial
menunjukkan bahwa motivasi dalam situasi apa pun secara
khusus tergantung pada penilaian individu masing-masing
terhadap peluang untuk mencapai keberhasilan.
3. Hakikat dari aktivitas tersebut.
Hubungan antara kompetisi dan motivasi beraneka
ragam tergantung dari jenis aktivitasnya. Penel itian
mengindikasikan bahwa ketika aktivitas yang dilakukan
sederhana, maka secara umum aktivitas tersebut akan
memotivasi seluruh peserta yang terlibat. Aktivitas yang
sederhana biasanya disebutkan sebagai aktivitas yang
memerlukan kekuatan fisik, keterampilan motorik yang
belum sepenuhnya atau proses kognitif yang mudah
untuk dikuasai. Ketika kompetisinya lebih rumit dengan
melibatkan aktivitas yang tidak dikenali oleh peserta dan
keterampilan kognitif yang kompleks, maka kompetisi
semacam itu cenderung untuk menurunkan atau bahkan
menghilangkan motivasi.
4. Ancaman dari para kompetitor
Ada pengaruh yang penting dari ancaman terhadap
individu para peserta. Ancaman individu muncul dari
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pengalaman yang berasal dari konteks budaya dan sosial
yang khusus. Pengalaman tersebut mempengaruhi definisi
terhadap situasi di mana pengalaman tersebut mencakup
keterampilan dan kem amp uan yang terdapat dalam
berbagai aktivitas.
Dalam proses kehidupan, olahraga merupakan sua
tu proses yang penting. Orang-orang menganggap bahwa
olahraga tidak hanya dianggap sangat mirip dengan kehidupan
sehari-hari, namun juga dianggap penting sebagai pelatihan
partisipasi. Bahkan, banyak program olahraga untuk para
remaja yang sejalan dengan olahraga sekolah yang dapat
menjadi aktivitas di mana mereka dapat merasakan bagaimana
dunia yang sesungguhnya.
Sesuai dengan fungsi dan tujuannya, terminologi olahraga
meliputi; (1) olahraga pendidikan, yaitu olahraga untuk
mencapai tujuan yang bersifat mendidik dan sering diartikan
sama maknanya dengan istilah pendidikan jasmani; (2)
olahraga rekreasi, yaitu olahraga untuk mencapai tujuan
yang bersifat rekreatif; (3) olahraga kesehatan yaitu olahraga
untuk tujuan pembinaan kesehatan; (4) olahraga cacat, yaitu
olahraga untuk orang cacat, yaitu termasuk kegiatan olahraga
dalam konteks pendidikan untuk anak-anak cacat yang lazim
disebut dalam istilah adapted physical education; (5) olahraga
penyembuhan atau rehabilitasi, yaitu olahraga atau aktivitas
jasmani untuk tujuan terapi; dan (6) olahraga kompetitif
(prestasi), yaitu olahraga untuk mencapai prestasi olahraga
setinggi-tingginya (Lutan, 2001: 93).
Baron pierre de Coubertin (Penggagas Kebangkitan
Olympiade Modern dari Perancis) mengatakan bahwa tujuan
akhir olahraga dan pendidikan jasmani terletak dalam
peranannya sebagai wadah untuk penyempurnaan watak dan
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sebagai wahana untuk memiliki serta membentuk kebajikan
moral (Lutan, 2001: 1). Pendidikan jasmani dan olahraga pada
hakikatnya merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan.
Inteprestasi umum yang sering dianut, seperti sering
dipaparkan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization), misalnya pendidikan di sini tidak
sama artinya dengan pengertian schooling atau persekolahan,
tetapi lebih bermakna luas. Pendidikan adalah segenap upaya
yang mempengaruhi pembinaan dan pembentukan kepri
badian, termasuk perubahan perilaku. Oleh karena itu, pen
didikan jasmani dan olahraga selalu melibatkan dimensi sosial,
di samping kriteria yang bersifat fisikal yang menekankan
keterampilan, ketangkasan dan unjuk “kebolehan”. Rijsdorp
menekankan ciri dari fenomena olahraga dalam istilah umum
sebagai motor action, perilaku gerak insani dalam konteks
agogik (kombinasi antara pedagogi dan andragogi berupa
pergaulan yang bersifat mendidik (Lutan, 2001: 4).
D. Landasan Filsafat Olahraga
Salah satu definisi ilmu keolahragaan adalah penge
tahuan yang sistematis dan terorganisir tentang fenomena
keolahragaan yang dibangun melalui sebuah sistem penelitian
ilmiah yang diperoleh dari medan penyelidikan, dengan
produk nyata ilmu keolahragaan yang tampak dalam batang
tubuh pengetahuan (Komisi Disiplin Ilmu Keolahragaan, 2000:
8). Agar kedudukan ilmu keolahragaan dapat menjadi disiplin
ilmu yang berdiri sendiri, maka perlu dipaparkan uraian
tentang sejauh mana ilmu keolahragaan dapat memenuhi
syarat atau kriteria sebagai ilmu yang mandiri. Uraian itu akan
mencakup landasan dasar setiap ilmu, yang meliputi dasar
ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
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Sebelum diuraikan tentang ketiga landasan itu, terle
bih dahulu akan dideskripsikan tentang apa makna filsafat
olahraga. Robert G. Osterhoudt dalam tulisannya berjudul
Philosophy of Sport (2000: 105-113) menyatakan bahwa
filsafat olahraga selalu berkaitan dengan sifat alami olahraga
dan bidang terkait (seperti game), dan dengan memeriksa
kelayakan secara subjektif, metafisik, dan estetika yang timbul
dalam kegiatan olahraga dan berkaitan dengan aktivitas
manusia yang melibatkan penggunaan tubuh manusia dalam
praktik dan lembaga (Osterhoudt, 2000: 105).
Lebih lanjut dikatakan juga oleh Osterhoudt (2000:
105), bahwa sebagai bentuk paling umum dari pengetahuan
manusia tentang olahraga, filsafat olahraga menginformasikan
tentang ciri-ciri dasar olahraga dan Tujuan. Filosofi olahraga
mengumpulkan wawasan dalam sebuah tampilan komprehensif
terpadu dan dengan demikian filosofi ini menyampaikan
kepada kita sifat asli manusia yang khas dan unik dalam
olahraga.
1. Landasan Ontologis Olahraga
Salah satu ciri kajian filsafat yang membedakan de
ngan ilmu lainnya yaitu pertanyaannya yang bersifat onto
logis, yakni untuk menemukan hakikat dari yang ada dan
apa dasar dari yang ada. Ontologi adalah studi tentang status
realitas (Bagus, 2005:747). Sebagai cabang filsafat yang
mengkaji status realitas, ontologi membantu memberikan
landasan mengenai kualitas dan nilai realitas. Ontologi
membantu manusia saat dihadapkan kepada alternatifalternatif nilai yang dihadapannya untuk dipilih. Manusia
sering dihadapkan kepada pilihan-pilihan nilai dan kadang
kesulitan untuk memilih karena tidak mengetahui kualitas
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realitas yang dihadapi, sehingga manusia terjebak ke dalam
pilihan yang keliru karena nilai yang dipilih bukan nilai hakiki
yang dikehendaki. Melalui kajian ontologis, tiap realitas
dapat diungkapkan ciri-ciri dasar, hakikat serta kualitasnya.
Kajian ini menjadi penting saat manusia dihadapkan untuk
menentukan pilihan nilai terkait dengan keberlangsungan
hidupnya seperti saat memilih ideologi.
Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau
spiritualisme, paham dualisme, dan pluralisme dengan
berbagai nuansanya merupakan paham ontologik yang pada
akhirnya akan menentukan pendapat bahkan keyakinan
masing-masing mengenai apa dan bagaimana manifestasi
kebenaran yang akan dicari (Wibisono, 1997: 6).
Secara ontologis, ilmu membahas lingkup penelaahan
keilmuan yang masih berada dalam jangkauan pengalaman
manusia. Objek penelaahan yang berada dalam batas prapengalaman dan pasca-pengalaman dialihkan kepada
ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu merupakan salah satu
pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan yang mencoba
menelaah kehidupan dalam batas-batas ontologi tertentu.
Penetapan lingkup batas penelaahan keilmuan yang bersifat
empiris konsisten dengan asas epistemologi keilmuan yang
mensyaratkan adanya verifikasi secara empiris dalam proses
penemuan atau penyusunan pernyataan yang bersifat benar
secara ilmiah (Suriasumantri, 1985: 15). Penafsiran metafisik
keilmuan harus didasarkan kepada karakteristik objek
ontologis sebagaimana adanya (das Sein) dengan deduksideduksi yang dapat diverifikasikan secara fisik.
Ontologi membahas masalah-masalah dasar realitas
(yang-ada). Realitas yang mendasar yang diyakini sebagai
sumber dan makna disebut sebagai “prinsip pertama” (the
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first principle). Setiap filsuf atau aliran dalam memahami
prinsip pertama menggunakan cara-cara yang berbeda.
Tidak mengherankan, dalam pemikiran filsafat seorang
filsuf menemukan beberapa model pendekatan dari yang
tradisional sampai yang paling kontemporer. Pendekatan itu
berkembang dari model pemikiran kosmosentris, theosentris,
anthroposentris, logosentris, dan ke gramatologisentris.
Masing-masing pendekatan memiliki watak, titik-pijak,
perspektif, dan orientasi yang berbeda.
Salah satu tugas ontologi/metafisika adalah refleksi atas
realitas terjadinya fakta. Kenyataan menunjukkan bahwa
terdapat jenis-jenis realitas tertentu yang terus-menerus
mengalami perubahan, seperti lahir, tumbuh, dan mati. Dari
lain pihak juga ditemukan jenis kenyataan yang bercirikan
abadi. Untuk menganalisis persoalan ini adalah dengan
cara menganalisis lebih dahulu secara tepat tentang hakikat
manusia. Setelah itu, barulah ditemukan kepastian inti atas
dasar hakikat manusia sehingga dapat memberikan jawaban
atas masalah ontologi. Tugas ontologi yang tidak kalah
pentingnya di samping menjabarkan struktur atas realitas
adalah menjawab pertanyaan tentang apakah dalam kenyataan
ditemukan semacam tolok ukur ontologis yang berlaku untuk
segala realitas. Norma ontologis yang dapat direfleksikan
adalah “harmoni-keselarasan”.
Pembahasan tentang dasar ontologi olahraga dapat
dimulai dari hakikat manusia itu sendiri sebagai subjek pelaku
manusia. Dilihat dari susunannya, manusia memiliki tubuh
dan jiwa. Badan atau tubuh manusia merupakan keseluruhan
dari bagian-bagian yang masing-masing mempunyai tingkat
kompleksitas dan tata susunan yang berbeda-beda. Badan
juga berfungsi sebagai bidang ekspresi manusia. Jiwa manusia
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adalah kesatuan kompleks dari kegiatan-kegiatan mental,
dari yang paling rendah ke yang bersifat paling tinggi. Taraf
kegiatan mental mempunyai tujuan atau cita-citanya sendiri.
Fungsi dari macam-macam bagian dari manusia yang berlainan
itu dikoordinasikan dalam jenjang atau hierarki tertentu,
sehingga fungsi dari anggota yang lebih rendah merupakan
spesifikasi sekaligus penopang bagi cita-cita dari bagian
yang lebih tinggi. Ada pembagian tugas yang rapi sehingga
fungsi yang tinggi meresapi seluruh bagian-bagian lain yang
lebih rendah, sehingga terjadi suatu kesatuan yang saling
berhubungan di dalam pembentukan diri manusia sebagai
satu subjek pengalaman yang utuh.
Pernyataan: ”Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”
mengingatkan kembali betapa pentingnya kesehatan jiwa
dan raga bagi masyarakat demi tegaknya negara. Sehat jiwa
dan raga salah satu cara yang mudah dan murah yang hanya
dapat ditempuh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan
olahraga secara teratur dan terukur (Budiyanto, 2005: 23).
Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan
pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Manusia adalah subjek yang memiliki kapasitas untuk
mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaannya
secara optimal. Dimensi kemanusiaan yang utuh tersebut
juga meliputi pembentukan akhlak mulia, artinya manusia
yang memiliki keteguhan iman dan takwa, etika, serta moral
yang baik.
Hidup dengan melakukan kegiatan olahraga, tidak hanya
terbatas pada tercapainya pembentukan manusia yang kuat
secara fisik saja, tetapi yang terpenting adalah berusaha
mencapai keseimbangan jasmani dan rohani sehingga dapat
memberikan sumbangan kepada perkembangan kepribadian
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dan perkembangan mental.
Terkait dengan persoalan tubuh atau badan manusia
yang menjadi fokus dari bidang olahraga adalah bagaimana
tubuh itu digerakkan. Gerak tubuh bukanlah sembarang
gerak, tetapi adalah gerak yang ditentukan sedemikian rupa
untuk maksud-maksud yang lebih manusiawi. Karakterisitik
dan objek studi ilmu keolahragaan adalah fenomena ”gerak
manusia”. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia
yang spesifik, dengan arah, tujuan, waktu, dan dilaksanakan
sedemikian beragam. Dengan demikian dapat dirumuskan
bahwa dasar ontologi dalam olahraga adalah ”gerak insani”.
Komisi Disiplin Ilmu Keolahragaan (2000: 7) merumuskan bahwa arah kajian ilmu keolahragaan adalah ilmu
tentang manusia berkenaan dengan perilaku gerak insani
yang diperagakan dalam adegan bermain, berolahraga,
dan berlatih. Esensi dari fokus studi olahraga adalah studi
dan pendidikan gerak manusia (human movement). Hal
ini selaras dengan pengertian olahraga itu sendiri yang
dipahami sebagai proses pembinaan sekaligus pemben
tukan melalui perantara olahraga, aktivitas jasmani atau
pengalaman jasmaniah (body experience) dalam rangka
menumbuhkembangkan potensi manusia secara menye
luruh untuk menuju kesempurnaan.
2. Landasan Epistemologis Olahraga
Menurut Mudhofir (2008: 66) epistemologi juga disebut
teori pengetahuan (theory of knowledge). Secara etimologi,
istilah epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang
artinya pengetahuan, dan logos yang artinya teori. Epistemologi
dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari
asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya (validitas)

78

PERKEMBANGAN, JENIS-JENIS, DAN LANDASAN FILSAFAT OLAHRAGA

pengetahuan.
Epistemologi merupakan “suatu teori sifat dan dasar
pengetahuan, terutama dengan mengacu pada batas-batas dan
validitas” atau fakta. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa
epistemologi tidak hanya sekedar membicarakan pengetahuan
itu sendiri, melainkan menyangkut dasar-dasar dan hakikat
yang di dalamnya termasuk membahas mengenai keabsahan
dan kebenaran pengetahuan.
Pengetahuan berkait dengan model mental dalam
mengh adapi realitas untuk memecahkan masalah. Jadi
epistemologi berhubungan dengan pengetahuan tentang usaha
penyederhanaan model mental manusia dalam memecahkan
masalah terhadap realitas yang dihadapi. Validitas model (atau
pengetahuan) berasal dari penggunaanya dalam pemecahan
masalah. Pengetahuan adalah respon manusia praktis untuk
tantangan lingkungan kita. Pengetahuan yang valid adalah yang
memiliki korespondensi praktis cukup untuk lingkungan kita
menjadi berguna untuk memecahkan masalah .
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa epistemologi adalah kajian filsafat yang berkaitan
dengan: 1) dasar dan hakikat pengetahuan; 2) pengetahuan
itu dibangun melalui penyederhanaan model mental
terhadap realitas dalam memecahkan masalah; 3) merupakan
respon manusia dalam menghadapi tantangan yang ada di
lingkungannya; 4) keabsahannya dilihat dari sejauh mana
pengetahuan itu efektif dalam memecahkan masalah yang ada
di sekitar lingkungan di mana manusia hidup.
Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologis akan
dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam
menentukan sarana yang akan dipilih. Epistemologi dikenal
adanya model-model seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme
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atau rasionalisme kritis, positivisme, dan fenomenologi dengan
berbagai tolak ukurnya bagi pengetahuan (ilmiah) seperti teori
koherensi, korespondensi, pragmatis dan teori intersubjektif.
Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dasar ontologi
olahraga bahwa “gerak insani” menjadi postulat utama, maka
yang perlu dijelaskan dalam ranah epistemologi adalah tentang
bagaimana gerak insani itu dipahami, dikaji, dipahami nilai
kebenarannya. Gerak insani adalah salah satu fenomena
kemanusiaan yang khas. Bahkan, olahraga itu sendiri dapat
dipandang sebagai fenomena sosial yang khas dan memiliki
sejarah yang sama tuanya dengan umur manusia itu sendiri.
Gerak sebagai sebuah fakta empiris mengimplikasi dasar
epistemologi olahraga yang berciri empirisme; yakni sistem
teori pengetahuan yang lebih berakar pada data atau fakta
pengalaman.
Epistemologi olahraga yang berciri empiris, memiliki
kaitan erat dengan sistem filsafat seperti naturalisme,
idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme bahkan
dengan fenomenologi (Osterhoudt, 2000: 110). Dengan
berkembangnya secara nyata di masyarakat, olahraga dan
kelembagaaanya terus-menerus berinteraksi dengan sejumlah
pranata sosial lainnya; seperti politik, ekonomi, sosial dan
budaya. Hal ini memiliki implikasi epistemik bahwa ilmu
olahraga dapat dikembangkan melalui tiga pendekatan, yaitu;
a. Pendekatan multi-disiplin, ditandai dengan kegiatan studi
yang tertuju pada sebuah sentral dari perspektif disiplin
ilmu yang terpisah tanpa adanya kesatuan konsep.
b. Pendekatan inter-disiplin, ditandai oleh kegiatan studi
yang terdiri antar dua atau lebih disiplin ilmu yang
berbeda dalam bentuk komunikasi ide atau konsep untuk
saling terpadu dalam topik atau bidang kajian yang menjadi
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pusat perhatian banyak kalangan.
c. Pendekatan lintas-disiplin, ditandai oleh orientasi yang
bersifat horizontal karena meleburnya batas-batas disiplin
ilmu tradisional yang sudah mapan. Meskipun bagian
tertentu dipinjam dan disiplin lainnya yang terkait dan
relevan, sebuah konsep penyatu muncul dan kemudian
membangkitkan keterpaduan dalam satu bidang studi
(Komisi Ilmu Keolahragaan, 2000: 14-15).
3. Landasan Aksiologis Olahraga
Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki
hakikat nilai ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan.
Sesungguhnya nilai merupakan pengertian yang disetu-jui
dan tidak disetujui. Apa yang dimaksud dengan disetujui dan
tidak disetujui adalah yang baik dan yang tidak baik. Asal
mula nilai adalah sesuatu yang sejak semula sudah bernilai;
dan sesuatu yang bernilai karena dapat dipakai sebagai
sarana untuk mencapai tujuan tertentu (Kattsoff, terjemahan
(Soejono Soemargono), 1989: 320).
Nilai tidak hanya berasal dari dalam diri manusia sendiri,
tetapi nilai juga termasuk kesadaran manusia menangkap
sesuatu yang berharga di alam semesta. Oleh karena itu
nilai tidak ada dalam dirinya sendiri tetapi tergantung
pada pengemban atau pembawanya. Pengemban nilai pada
umumnya adalah substansi yang berwujud. Eksistensi nilai
bersifat parasitis, karena selalu membutuhkan pengemban.
Setiap hal yang bernilai baik dalam bidang etis, estetis maupun
religius tidak dapat dilepaskan dari pengembannya. Hakikat
nilai adalah kualitas. Nilai sebagai kualitas tidak menambah
atau memberi eksistensi.
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Ada tiga pendekatan nilai, yakni pendekatan subjektivitas,
pendekatan objektivitas logis dan pendekatan objektivitas
metafisis. Pandangan subjektif mengatakan bahwa nilai-nilai
merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia berdasarkan
pengalaman yang mereka rasakan. Pandangan objektivisme
logis mengatakan bahwa nilai-nilai merupakan kenyataankenyataan ditinjau dari segi ontologis, namun tidak terdapat
dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensiesensi logis yang dapat diketahui melalui akal. Sementara itu,
pandangan objektivisme metafisis mengatakan bahwa nilainilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenya
taan (Kattsoff, 1989: 323).
Pada aspek aksiologi, ilmu keolahragaan berkaitan langsung
dengan domain perilaku gerak dan hal ini berarti berimplikasi
munculnya berbagai nilai yang sangat kompleks. Nilai-nilai
moral secara nyata ada dalam masyarakat. Dan hal demikian
menunjukkan salah satu bentuk fungsi sosial olahraga.
Olahraga merupakan sebuah realitas sosial dengan lebih
banyak dilema moral yang terjadi. Sebagai contoh, penggunaan
pemain yang diandalkan di saat dia sedang mengalami
cedera. Sebenarnya pemain tersebut bisa saja dipaksanakan
untuk bermain dengan menggunakan obat peredam rasa
sakit. Hanya saja tindakan ini akan memperparah kondisi
pemain dan bahkan dapat mengakibatkan cacat permanen.
Dengan melakukan kajian etika dalam olahraga, maka dapat
diputuskan untuk tidak memperbolehkan pemain tersebut
untuk turun lapangan (bermain). Hal demikian berkaitan
dengan kepentingan yang lebih baik, dan memungkinkan
antisipasi situasi yang bertentangan dengan semangat
olahraga dan aturan sosial yang lebih luas.
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Pada perspektif olahraga, norma-norma keberhasilan
khususnya dalam bidang pertandingan, memiliki ciri yaitu
bertanding untuk menang, keterampilan yang kompleks dan
konsisten dengan logika kemajuan kualitatif. Pada akhirnya
nilai ataupun norma yang diwujudkan dengan sukacita di
dalam olahraga ditujukan untuk semua pihak yang terlibat.
Tujuan norma olahraga yang utama adalah kemajuan intensitas
atau kompleksitas sukacita dalam olahraga.

E. Olahragawan yang Berkarakter
Penjelasan tentang bagaimana nilai-nilai olahraga sangat
penting bagi pembentukan karakter bangsa. Hal itu akan
dirumuskan pada bab berikutnya. Pada bagian ini hanya akan
dijelaskan secara garis besar tentang sosok olahragawan yang
memiliki karakter. Indikator utama bagi seorang olahragawan
sejati adalah orang-orang yang memiliki prestasi unggul dalam
bidang olahraga tertentu yang digeluti. Prestasi unggul itu
dicapai dengan kerja keras dalam proses latihan yang terusmenerus dijalani. Prestasi sejati adalah buah dari upaya yang
diperoleh olahragawan melalui perjuangan yang tidak kenal
menyerah.
Olahragawan dalam menggapai prestasi tinggi diperoleh
dengan cara-cara yang sesuai dengan rambu-rambu moralitas
yang dalam bidang-bidang di luar olahraga dikenal sebagai
kode etik. Oleh karena itu, di samping harus memiliki kualitas
prestasi yang ungg ul, olahragawan juga harus memiliki
kepribadian dan moralitas yang baik. Melalui kegiatan
olahraga, hidup tidak hanya terbatas pada tercapainya
pembentukan manusia yang kuat fisik saja, tetapi yang
terpenting adalah berusaha mencapai keseimbangan jasmani
dan rohani sehingga dapat memberikan sumbangan kepada
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perkembangan kepribadian dan perkembangan mental.
Pribadi dan mental yang baik dalam olahraga misalnya
tercermin dalam sikap olahragawan yang harus sportif,
disiplin, jujur, dan disiplin.
Di samping memiliki kepribadian dan mental yang baik,
seorang olahragawan harus mempunyai jiwa patriotik dan
nasionalis sejati. Prestasi olahraga bukan bukan hanya milik
individu semata, tetapi milik bersama, milik masyarakat,
bahkan milik bangsa dan negara. Bangsa dan negara menjadi
terkenal dan disegani antara lain karena prestasi olahraga.
Kehormatan suatu bangsa dapat diangkat lewat prestasi
olahraga. Semasa pemerintahan Bung Karno, olahraga
ditempatkan sebagai landasan bagi realisasi kebijakan dalam
dan luar negeri dalam konteks nation building, sekaligus
pembentukan watak bangsa sebagai identitas (Lutan, 2001: 5).
Karakter lain bagi seorang olahragawan yang tidak kalah
pentingnya dengan nilai-nilai yang lain adalah tanggung
jawab. Olahraga yang diajarkan di sekolah-sekolah misalnya
bertujuan agar para siswa berani mengambil inisiatif dan
berani mempertanggungjawabkannya send iri. Olahraga
dengan demikian memberikan kesempatan untuk melatih
kepercayaan dan keberanian terhadap diri sendiri.

NILAI-NILAI DALAM OLAHRAGA

N

ilai-nilai dalam olahraga merupakan hal yang menarik
dan menantang untuk dibahas dan direfleksikan. Karena
memiliki landasan filosofis, nilai-nilai dalam olahraga
juga berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia. Apabila
seseorang telah memahami pentingnya nilai-nilai dalam
olahraga, maka ia akan lebih mudah beradaptasi dengan
segala persoalan kehidupan. Sebaliknya, apabila seseorang
tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga,
maka olahraga baginya hanya sekadar kegiatan bergerak, tanpa
dimaknai dan dirasakan manfaat sosial, bahkan spiritualnya.
Menurut Frankena (dalam Sumaryanto, 2012: 107), nilainilai dalam olahraga dikategorikan dalam nilai non moral,
antara lain sebagai berikut ini.
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1. Nilai utilitas, yaitu sesuatu dinilai baik karena kemanfaatan
dari peralatan tertentu. Sebagai contoh, raket bulutangkis
bernilai karena dengan alat itu seseorang dapat bermain
bulu tangkis.
2. Nilai ekstrinsik, yaitu sesuatu dinilai baik karena dengan
begitu maka sesuatu itu akan menjadikannya lebih baik.
Kemenangan misalnya, mengandung nilai bahwa meraih
sukses dalam hidup merupakan hal yang sangat penting.
Melalui kemenangan, seseorang dapat meraih penghargaan
seperti uang, harga diri, dan kemasyhuran.
3. Nilai inheren, yaitu sesuatu dinilai baik karena penga
laman berharga yang diperoleh tatkala meresapi dan
merenungkan nilai itu sendiri. Kesadaran atau pemikiran
untuk mencapai kemen anga n, atau membayangkan
indahnya gerakan tubuh atlet dapat menjadi sesuatu yang
baik.
4. Nilai intrinsik yaitu sesuatu dinilai baik karena di dalamnya
terkandung sesuatu yang baik. Contoh dari nilai ini
misalnya berani, dedikasi dan pengorbanan pribadi. Hal ini
dikatakan baik karena di dalamnya terkandung hal yang
baik.
5. Nilai kontribusi, yaitu sesuatu dinilai baik karena
kontribusinya yang baik bagi kehidupan. Uang dinilai
berharga karena kontribusinya bagi kehidupan.
6. Nilai final, yaitu segala sesuatu atau kombinasi sesuatu
yang dinilai baik secara keseluruhan. "Nilai moral"
dapat termasuk ke dalam kategori nilai final. Nilai
moral dikatakan baik karena berdasarkan beberapa
pemahaman, baik intrinsik maupun ekstrinsik, nilai ini
akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi
kehidupan manusia.
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Organisasi PBB (United Nation) menggarisbawahi 23
nilai yang bersifat universal dan terkandung dalam olahraga
(Mallarangeng, 2011: 13). Nilai-nilai universal olahraga
tersebut adalah sebagai berikut ini.
1. Cooperation, bahwa dalam kegiatan olahraga terkan
dung muatan-muatan yang bisa mengembangkan budaya
kooperasi atau kerja sama. Untuk memperoleh kehidupan
yang berkualitas, masyarakat harus terbiasa berkooperasi
(bekerja sama). Pada bagian inilah, olahraga merupakan
arena yang paling memberikan makna kooperasi atau ker
ja sama dalam suasana yang gembira dan terbuka.
2. Communication, bahwa kegiatan olahraga dapat dijadikan
arena untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan
kemauan berkomunikasi, baik yang sifatnya personal
maupun kelompok. Artinya, bahwa olahraga ditempatkan
sebagai wahana sekaligus kebutuhan untuk mencapai
tujuan kelompoknya.
3. Respect for the rules, bahwa setiap pelaku olahraga dibatasi
oleh aturan yang senantiasa menjadi rujukan dan kaidah
yang harus dihormati dalam mengatur jalannya kegiatan
keolahragaan. Kebiasaan tertib hukum bagi masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari dapat diperoleh melalui pem
belajaran olahraga yang teratur dan berkelanjutan.
4. Problem solving, setiap kegiatan olahraga mengan
dung unsur-unsur penting yang menuntut kemampuan
memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan
olahraga, baik itu permainan maupun bela diri, umumnya
memuat masalah yang dapat merangsang keterampilan
berpikir kritis sehingga mendorong individu untuk
menjadi pengambil keputusan yang tepat dan bijaksana.
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5. Understanding, kegiatan olahraga mengandung muatanmuatan pengetahuan sesuai dengan jenisnya atau cabang
olahraganya. Kegiatan olahraga sarat akan prinsip-prinsip
gerak, prinsip kehid upan, juga peristiwa kehidupan,
termasuk mengandung sejarah yang panjang di dalamnya.
Kajian secara akademik bahkan menemukan bahwa
keterampilan motorik juga erat kaitannya dengan berbagai
masalah di luar itu, seperti mental, moral, sosial, dan lainlain.
6. Connection with others, ialah kegiatan olahraga yang
mengandung unsur koneksitas (hubungan) satu sama
lain. Hubungan yang terjadi akan melekat dan menjadi
aset berharga guna menjalin komunikasi sosial dalam
kehidupan yang lebih besar, termasuk di luar konteks
olahraga sekali pun.
7. Leadership, kegiatan olahraga mengarahkan seseorang
menguasai kompetensi dan sekaligus membangkitkan
jiwa kepemimpinan. Kunci kepemimpinan adalah election
atau kompetisi, dan decision making atau pengambilan
keputusan. Nilai-nilai kompetisi dan pembelajaran
pengambilan keputusan banyak terkandung dalam dunia
olahraga.
8. Respect to others, yaitu hormat terhadap sesama pelaku
olahraga lainnya, baik terhadap kawan sepermainan
(regu) ataupun lawan. Saling mengapresiasi kelebihan
dan kelemahan lawan atau teman seregu adalah bentuk
nyata yang harus dikuasai oleh pelaku cabang olahraga
apa pun sehingga potensial untuk menumbuhkan sikap
saling hormat-menghormati antarsesama.
9. Value of effort, dalam kegiatan olahraga terkandung
nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan, kejuangan, dan
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keteladanan, sikap tidak mudah menyerah, dan lain
sebagainya. Nilai-nilai tersebut harus diberi penekanan
untuk menginspirasi para pelaku olahraga tentang nilainilai yang perlu dimiliki. Implikasi nilai-nilai kejuangan
ini dapat dikembangkan terus melampaui batas peraturan
olahraga sehingga setiap warga negara memiliki keinginan
yang tinggi untuk menjadi pahlawan dalam berbagai
bidang kehidupan.
10. How to win, kegiatan olahraga mengandung unsur strategi
dan taktik tentang bagaimana memenangkan pertandingan,
yang selalu berjalan beriringan dengan nilai kerja keras dan
kesungguhan. Persiapan jangka panjang harus dilakukan,
sistem pelatihan modern harus diterapkan, dan unsur
perencanaan harus matang, barulah kemenangan dapat
diharapkan. Kemenangan dalam pertandingan adalah
konsekuensi logis dari upaya yang sudah dilakukan sehing
ga tidak ada kemenangan yang bersifat instan dalam
olahraga.
11. How to lose, kegiatan olahraga mengandung unsur
pembelajaran tentang bagaimana memaknai kekalahan;
bukankah semua pemain atau setiap regu memiliki
kesempatan yang sama untuk menang dan kalah? Dalam
dunia olahraga, kekalahan dan kemenangan seperti dua sisi
mata uang, mana yang lebih dominan tentu sangat bergan
tung pada ikhtiarnya. Olahraga yang baik juga mengajarkan
para pelakunya untuk menerima kekalahan tanpa harus
kehilangan martabat.
12. How to manage competition, kegiatan olahraga mengandung
unsur pembelajaran tentang bagaimana mengelola sebuah
kompetisi, yang dirumuskan melalui penerapan prinsipprinsip manajem en tertentu. Para pelaku olahraga

AKSIOLOGI OLAHRAGA

89

seharusnya belajar tentang bagaimana mengelola
kompetisi yang benar, sekaligus belajar tentang manajemen
dan kepemimpinan yang baik dan efektif.
13. Fair play, kegiatan olahraga mengajarkan nilai-nilai fair play
yang mana setiap pelaku memiliki kesempatan yang sama.
Sikap ini akan melandasi etika dasar dalam berolahraga
yaitu bahwa yang paling bersungguh-sungguhlah yang
akan memetik hasil lebih baik. Etika fair play dengan demi
kian akan mewujud dalam sikap yang melekat pada setiap
olahragawan.
14. Sharing, dalam kegiatan olahraga sering terjadi aktivitas
saling berbagi atau saling mengisi, baik di antara
sesama (kelompok) maupun dengan lawan sekali pun.
Kondisi yang meniscayakan saling mengisi inilah yang
akan menumbuhkan kesadaran bahwa hidup tidak bisa
sendirian. Hadirnya kawan adalah untuk saling berbagi,
demikian juga hadirnya lawan di lapangan. Mereka hadir
pada hakikatnya untuk saling mengisi dan membantu.
15. Self-esteem, setiap kegiatan olahraga berpeluang menjadi
pembentukan pribadi dalam menghargai dan menilai
diri secara tepat. Manakala self-esteem seorang anak
ditumbuhkan dengan baik, maka ia akan tumbuh dan
berkembang dengan percaya diri yang tinggi sehingga
membuatnya mampu menghadapi kehidupan.
16. Trust, setiap kegiatan olahraga mengandung peristiwa
pembelajaran untuk dapat memercayai orang lain dan
dipercaya orang lain. Peristiwa yang berulang terusmenerus tersebut akan menjadi jalan bagi seseorang
untuk dapat membentuk jati diri yang mandiri, termasuk
memiliki keterampilan bergaul yang baik dengan sesama
sehingga ia berani bereksplorasi untuk kepentingan
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pengembangan diri dan kepribadiannya.
17. Honesty, kegiatan olahraga juga membuka peluang untuk
membentuk individu yang jujur. Nilai-nilai kejujuran ini
bisa ditanamkan melalui kebiasaan untuk taat aturan yang
menjadi norma bersama. Jika norma dilanggar, maka akan
mendapatkan sanksi.
18. Self-respect, kegiatan olahraga mengandung rasa hormat
terhadap diri yang juga menjadi fondasi untuk meng
hormati orang lain. Melalui kegiatan olahraga, seseorang
dapat mengenali diri (keberadaan) secara utuh, baik
menyangkut kelebihan maupun kekurangannya.
19. Tolerance, setiap kegiatan olahraga mengandung unsur
yang dapat mengembangkan sikap toleransi terhadap
sesama termasuk yang berbeda sekali pun. Nilai-nilai
ini teramat penting untuk dikembangkan terlebih dalam
masyarakat yang memiliki nilai pluralitas tinggi (agama,
suku, ras, golongan, etnis, dan lain-lain). Bagaimanapun
olahraga sarat akan unsur-unsur pengembangan sikap
toleransi yang mana sekat-sekat perbedaan sebagaimana
disebutkan di atas dapat dileburkan.
20. Resilience, setiap kegiatan olahraga senantiasa ber
singgungan dengan nilai-nilai kejuangan dan tidak mudah
menyerah. Secara fisik, sikap tidak mudah menyerah ini
akan berdampak pada bertambahnya nilai kebugaran, dan
secara mental akan membentuk ketahanan mental yang
luar biasa.
21. Teamwork, setiap kegiatan olahraga mengandung unsurunsur kerja sama termasuk olahraga individual sekali pun.
Teamwork dan sikap-sikap kooperatif mendapat tempat
yang baik dalam olahraga. Selain itu, teamwork bukan saja
semata-mata sebagai unsur kompetitif.
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22. Discipline, kegiatan olahraga mengandung unsur-unsur
disiplin, tepat waktu, konsekuen dengan jadwal, serta
keinginan untuk membina diri secara sungguh-sungguh.
Nilai-nilai demikian harus didukung oleh praktik berpikir
positif tentang konsekuensi logis dan hasil positif dari
proses latihan. Oleh karena itu, pembinaan disiplin
mendapat tempat yang baik dalam olahraga.
23. Confidence, kegiatan olahraga tidak lepas dengan
pembentukan postur dan bertambahnya kemampuan
dari waktu ke waktu. Apabila seseorang merasa semakin
menyadari bahwa dirinya mamp u, maka semakin
berkembang pulalah rasa kepercayaan dirinya. Kegiatan
olahraga sarat akan nilai-nilai pembentukan kepercayaan
diri sehingga memupuk kemampuan dan keyakinan untuk
menghadapi rintangan dan tantangan.
Dari ke-23 nilai universal olahraga yang relevan dengan
pengembangan karakter bangsa tersebut, selanjutnya dapat
dikristalisasikan menjadi lima nilai yaitu nilai sportivitas,
nilai kedisiplinan, nilai kejujuran, nilai keindahan, dan
nilai patriotisme. Berikut ini akan diuraikan secara spesifik
lima (5) nilai olahraga tersebut.
A. Nilai Sportivitas
Dalam definisi yang khusus, olahraga adalah berbagai
permainan yang terikat akan peraturan secara formal. Hal
ini mengindikasikan bahwa untuk memenangkan permainan
dalam olahraga, seseorang harus bertindak jujur sesuai
aturan dari permainan yang dimaksud. Bertindak jujur sesuai
aturan yang berlaku kerap disebut sportivitas. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (2005) sportivitas dimaknai sebagai
sikap adil (jujur) terhadap lawan; sikap bersedia mengakui
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keunggulan lawan dan kekalahan diri sendiri.
Olahraga memiliki pengaruh pada banyak aspek kehidupan
baik terhadap praktisi, penonton di stadion, maupun penonton
di rumah. Pengaruh yang ditimbulkan terhadap masyarakat,
terjadi dengan cara yang berbeda. Sikap sosial dan karakter
dari nilai-nilai olahraga dapat mempengaruhi pola hidup
manusia. Nilai positifnya yaitu disiplin diri, kerja sama tim,
dan sportivitas. Sementara itu, nilai negatifnya dapat dilihat
melalui perilaku yang selalu berupaya mengalahkan atau
bahkan menyakiti saingan hanya untuk meraih kemenangan
tim (Tännsjö, 2000: 24).
Tujuan melakukan olahraga bagi para pelaku olahraga
sangat tergantung dari tingkat kemampuan berolahraga.
Bagi pelaku olahraga amatiran, kegiatan olahraga ber
orientasi pada proses pencarian nilai-nilai keolahragaan
seperti sukacita, kegembiraan, tantangan dan perasaan
masyarakat atas apa yang dia peroleh. Akan tetapi, bagi
sebagian besar pelaku olahraga lainnya, kegiatan olahraga
juga diorientasikan untuk meraih kemenangan dan nilai
sosial lainnya. Bagaimanapun, setiap permainan olahraga
memiliki nilai tersendiri, dan sebagian besar para pelaku
olahraga berkeinginan agar nilai-nilai yang diperoleh dalam
kegiatan olahraga dapat diimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari.
Menurut McNamee (2002: 5), olahraga memiliki hubungan
yang kuat dengan etika karena pertanyaan-pertanyaan
mengenai etika yang terkait dengan moralitas dan tindakan
manusia akan muncul secara alami dari olahraga itu sendiri.
Karakter yang melekat pada suatu olahraga tertentu, secara
khusus memiliki nilai budaya dan dapat dipandang sebagai
sebuah kesatuan peraturan yang eksplisit (dan oleh karenanya
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konflik yang terkait dengan peraturan sangat mungkin terjadi),
dan mungkin juga membahayakan bagi para peserta (terutama
jika peraturan tidak dipatuhi).
Salah satu hal yang membahayakan peserta dalam kegi
atan olahraga adalah perilaku agresif. Adapun agresif sendiri
didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja dapat
menyebabkan cedera dan dapat menyebabkan bahaya bagi
orang lain. Dalam olahraga, kontak fisik dapat memicu
terjadinya perilaku agresif. Selain itu, kemarahan, frustasi
dapat memicu tindakan balas dendam dan pada akhirnya akan
menimbulkan perilaku agresif.
Oleh karena itu, olahraga menerapkan aturan-aturan untuk
mengendalikan dan mengantisipasi segala perilaku yang
membahayakan baik terhadap pemain, penonton, maupun
orang-orang di sekitar permainan. Hal ini terkait dengan
hakikat khusus olahraga yaitu melakukan aktivitas gerak tubuh
berdasarkan aturan-aturan yang ada. Tidak mengherankan
apabila dalam olahraga muncul istilah berjiwa sportif, fair
play, tujuan, cara, atau kecurangan yang terkait dengan aturan
olahraga tertentu. Setiap perubahan dalam olahraga berasal
dari perubahan aturan-aturan dalam olahraga tersebut.
Oleh karena itu, di dalam permainannya, olahraga memiliki
kompetisi yang juga didefinisikan dengan peraturan kompetisi
tersebut (McNamee dan Parry, 2002: 37).
Pertandingan olahraga dilaksanakan dengan mengacu pada
aturan-aturan yang berlaku. Namun, dibutuhkan interpretasi
dalam mengimplementasikan aturan tersebut di dalam setiap
pertandingan. Alasannya adalah di dalam pertandingan
melibatkan dua belah pihak bahkan lebih sehingga perlu
persamaan interpretasi atas aturan tersebut demi kelancaran
pertandingan. Dengan demikian, setiap pelaku olahraga
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(terutama wasit) akan mudah untuk memecahkan masalahmasalah yang terkait dengan pelanggaran peraturan.
Walaupun dalam suatu pertandingan terkadang apa yang
dilakukan pemain tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemain yang melakukan hal sesuai dengan aturan perlu diberi
apresiasi, tetapi bagi mereka yang melanggar aturan perlu
diberi sanksi (McNamee dan Parry, 2002: 87).
Dalam implementasi peraturan tersebut, peran wasit
menjadi sangat penting. Menurut McFee (2004: 105), wasit
membutuhkan kebijaksanaan dalam menerapkan aturan
sebagai sebuah hukum dan kebijakan. Keberadaan kebijakan
ini harus terus dimotivasi guna memelihara semangat
permainan yang adil (fair play). Oleh karenanya, banyak
dari keputusan wasit didasarkan pada prinsip-prinsip dasar
olahraga, seperti fair play dan fairness.
Prinsipnya adalah bahwa suatu pertandingan dikata
kan adil jika dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
Setiap pelaku olahraga harus patuh terhadap aturan yang
berlaku. Jika pelaku olahraga melanggar aturan dengan tidak
sengaja, maka masih dapat diterima. Tetapi, keuntungan yang
diperoleh harus dihilangkan atau diberikan kepada lawan
mainnya. Sementara itu, jika pelanggaran tersebut dilakukan
dengan sengaja, maka hukuman tegas harus diberikan kepada
pelanggar demi memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dalam
bentuk olahraga mana pun, pelanggaran aturan dengan sengaja
tidak dibenarkan (McNamee dan Parry, 2002: 90).
Olahraga memiliki sifat kompetitif. Olahraga tidak bisa
dipisahkan dengan semangat kompetisi. Artinya, olahraga
adalah upaya melatih kemampuan dan mengembangkan
keterampilan untuk mengalahkan lawan. Namun, fakta ini
mungkin akan menimbulkan persepsi yang salah khususnya
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di dalam hal pendidikan. Umumnya, olahraga adalah persoalan
menyerang dan menang sehingga kaum laki-laki khususnya
termotivasi untuk itu. Olahraga dari sudut pandang ini akan
meminimalisasi bahaya dan dapat mengendalikan kekuatan
seseorang. Dengan adanya aturan dalam olahraga, maka
olahraga itu sendiri berarti meningkatkan keamanan dan juga
menghilangkan sifat dasar kekejaman (khususnya kaum lakilaki yang agresif tersebut) (McNamee dan Parry, 2002: 171).
Dalam olahraga profesional, jiwa sportivitas seringkali
diragukan. Padahal dengan tidak adanya jiwa sportivitas, akan
sangat sulit melihat perbedaan antara pertandingan dengan
penganiayaan. Puncak yang ingin dicapai dari olahraga adalah
semangat, keadilan dan kepatuhan pada peraturan sehingga
akan membedakan pertandingan dengan pertengkaran secara
subjektif. Sebuah olahraga yang baik akan lebih mengacu pada
semangat “raihlah”, dan inilah hal yang mendasar yang dapat
diajarkan (McNamee dan Parry, 2002: 177-178).
Selanjutnya, olahraga dinilai serius apabila olahraga
memberikan kemajuan, yaitu contohnya kesehatan. Seba
liknya, olahraga tidak dinilai dengan tujuan serius apabila
menimbulkan tindakan yang tidak bermanfaat. Dalam konteks
olahraga, orang-orang harus berpegang teguh pada peraturanperaturan. Apabila dikaitkan dalam etika pekerjaan, maka
pekerjaan akan terselesaikan dengan baik karena pekerjaan
tersebut untuk sesuatu yang lebih baik.
Di Amerika, misalnya, orang-orang tidak memerlukan
sosiolog untuk dapat menyatakan bahwa olahraga telah
mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Hal ini terjadi karena
di Amerika sudah terdapat surat kabar yang menyediakan
kolom khusus untuk olahraga. Acara televisi juga telah banyak
menyiarkan pertandingan-pertandingan olahraga bahkan
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lebih dari 1200 jam dalam satu tahun.
Masyarakat berpartisipasi aktif menjadi suporter atau
bahkan pemain olahraga. Keterlibatan sebagai suporter,
peserta dan sponsor memberikan keuntungan dalam bidang
olahraga. Hal ini tidak lepas dari sebuah kepercayaan yang
sangat populer bahwa olahraga dapat membangun karakter
dan dapat menjadi penyaluran energi yang berlebihan.
Tim-tim olahraga berperan sebagai dasar bagi solidaritas
dan persatuan tim tersebut. Masyarakat dengan demikian
mendapat manfaat dari kepercayaan yang dimaksud sehingga
sangat menyukai olahraga.
Olahraga membuka pintu yang seluas-luasnya untuk
pembentukan hubungan yang harmonis antara para pemain,
komunitas, kelompok-kelompok rasis dan bahkan antarnegara.
Apabila kemudian muncul pertanyaan sosiologis, ”Mengapa
perlu mempelajari olahraga?”, maka ada beberapa alasan
untuk menjawabnya. Pertama, jika sosiologi sangat terkait
dengan pemahaman atas kehidupan manusia sehari-hari,
maka akan sangat sulit untuk memisahkannya dari olahraga.
Hal ini dikarenakan olahraga merupakan salah satu bidang
yang terkait secara emosional. Oleh karena itu, pemahaman
akan olahraga merupakan sebuah bagian yang sangat penting
dalam memahami kehidupan sehari-hari. Kedua, olahraga
menawarkan sebuah konteks unik untuk mempelajari proses
dan hubungan sosial. Olahraga memiliki karakteristik utama
yang menjadikannya sebagai topik ideal untuk penelitian.
Tim olahraga merupakan sebuah bentuk organisasi
yang kompleks, baik kaitannya dengan peraturan organi
sasi, maupun hubungan antar posisi di dalamnya. Hal ini
memungkinkan untuk melakukan penelitian komparatif
terhadap sistem organisasi sebuah tim olahraga, yang mana
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ukuran dan pembagian tugasnya banyak dimodifikasi dari
unsur yang formal maupun informal. Kemampuan spesifik
pemain merupakan data sosiol ogi yang menawarkan
ketepatan. Data tersebut sangat berguna bagi investigasi
sosiologi yang terkait dengan organisasi, tugas, kemampuan,
strata sosial, dan kemampuan mobilitas. Selain penelitian
komparatif sosiologis, olahraga juga dapat diteliti dalam
kaitannya dengan lintas budaya. Sebagai contoh peristiwa
olahraga internasional seperti Olimpiade, SEA Games, ASEAN
Games dan lain-lain, merupakan sumber data untuk penelitian
komparatif mengenai struktur sosial dan organisasi sosial
dalam ruang lingkup budaya yang berbeda.
Para sosiolog perlu mempelajari olahraga karena mem
butuhkan data dan informasi tentang kemungkinan terja
dinya perubahan positif dari bentuk aktivitas olahraga secara
langsung. Olahraga merupakan perjuangan melawan diri
sendiri dan orang lain.
Menurut McNamee dan Parry (2002: 205), olahraga adalah
kompetisi yang diatur oleh peraturan yang mana kemam
puan jasmani diadu. Olahraga lebih formal, lebih serius, lebih
kompetitif, lebih terorganisasi, dan lebih terstruktur daripada
permainan lain. Definisi tersebut sangat penting sebagai
sebuah titik tolak. Adapun beberapa karakteristik olahraga
adalah sebagai berikut ini.
1. Penentuan sebuah institusi (yang memiliki otoritas dan
undang-undang).
2. Kontes (merupakan kontrak untuk berkompetisi).
3. Kewajiban untuk mematuhi aturan.
4. Bahwa aktivitas tersebut adalah bebas untuk dipilih.
5. Bahwa rasa hormat harus diberikan kepada lawan sebagai
fasilitator pendamping.
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Kompetisi dalam olahraga mengindikasikan dasar moral
dalam olahraga yang dipertandingkan. Hal ini menunjukkan
bahwa olahraga menentang adanya kekerasan karena
berlandaskan moral. Spesifikasi aturan harus ditanamkan sejak
awal sebagai nilai olahraga yang seutuhnya. Oleh karenanya,
segala tindakan dalam pertandingan dapat dipercaya sebagai
tindakan yang bermoral. Untuk memenangkan pertandingan,
yang digunakan adalah teknik, taktik, dan strategi yang sesuai
dengan aturan pertandingan.
Menurut McNamee dan Parry (2002: 206), pada perkem
bangannya, olahraga banyak dipengaruhi oleh faktor
internalisasi kompetisi dan pendukung dalam lingkup global
lantaran industri komunikasi yang mengalami kemajuan
pesat. Hal ini perlu diimbangi dengan peraturan yang lebih
jelas (untuk menghindari kesalahpahaman antarbudaya dan
menghindari berbagai penafsiran, kebiasaan, dan praktik yang
berbeda-beda). Di samping itu juga membutuhkan kontrol
yang lebih ketat (peningkatan pengawasan dan penambahan
aturan) sehingga dapat menjamin adanya keadilan dan
terbebas dari kesew enang-wenangan (keputusan yang
sewenang-wenang dalam perhelatan tersebut).
Selanjutnya, menurut McNamee dan Parry (2002:
214), terkait dengan kekerasan, faktanya dalam berbagai
tulisan banyak ditemukan kekerasan pertandingan olahraga
yang terkait dengan politik. Tindakan kekerasan tersebut
dilakukan untuk dapat memperoleh keunggulan dengan
cara mengintimidasi, penarikan diri secara paksa, melang
gar aturan, menentang keputusan wasit, dan memono
poli penggunaan sanksi. Kasus-kasus demikian tentu saja
bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas.
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B. Nilai Kedisiplinan
Untuk menjadi juara, seorang olahragawan harus melalui
latihan yang berat dan lama. Selain itu, ia juga harus mengikuti
proses pertandingan, mengerti bagaimana bertindak dan
berlaku bila menang ataupun kalah, guna menjadi juara.
Disiplin pribadi, pengenalan dimensi moral, dan kesiapan
hidup berkelompok adalah nilai-nilai positif yang dapat
diambil oleh olahragawan. Aspek-aspek tersebutlah yang
akan disebarluaskan ke dalam kehidupan bermasyarakat yang
sesungguhnya. Pada bagian inilah peranan pendidikan dalam
olahraga menjadi penting, khususnya untuk membentuk apa
yang disebut dengan “Olahragawan Sejati”.
Disiplin pribadi, moralitas dalam pendidikan nilai olahraga
erat kaitannya dengan rasio. Kaitannya dengan hal tersebut,
sering muncul pertentangan antara apa yang disebut dengan
sikap primitif (yang diidentikkan dengan orang desa) dengan
sikap modern. Sikap primitif sering dikaitkan dengan dunia
mistis. Van Peursen mengatakan bahwa dunia mistis tidak
hanya nampak sebagai tanah asal-usul, tetapi senantiasa
mengikuti perjalanan kebudayaannya. Artinya, dunia mistis
membangun sikap-sikap primitif. (Hartoko, 1984)
Dalam rangka membebaskan diri dari hal-hal mistis,
manusia kemudian menggunakan rasio. Bangsa Yunani kuno
sudah memulainya sejak sebelum Masehi, yaitu dengan
melepaskan diri dari alam mitologi dan masuk ke dalam alam
logos. Rasio manusia, pada kenyataannya mampu melahirkan
pengetahuan filsafat sebagai induk berbagai ilmu. Rasionalisme
ini sudah muncul di zaman Demokritos (460-370 SM) sebagai
pemikir pertama yang menunjuk benda terkecil bernama atom.
Demokritos adalah seorang rasionalis yang mengatakan bahwa
akal dapat mengetahui benda-benda secara benar, sedangkan
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persepsi inderawi hanya memberi pengetahuan yang sifatnya
relatif (Titus dan Nolan, 1986: 17).
Setelah 10 abad zaman abad pertengahan, rasionalisme
mencapai puncaknya pada tokoh Rene Descartes dengan
pemikiran rasionalismenya yang kemudian disebut sebagai
paradigma sains modern. Ia meletakkan dasar metodologi dari
sains yaitu antara lain dengan penalaran yang menetapkan
bahwa jiwa dan tubuh merupakan dua substansi. Pernyataan
yang terkenal adalah Cogito ergo sum (Saya berpikir maka
saya ada). Hanya rasio atau nalar yang sanggup mencapai
kebenaran dan akan melahirkan pengetahuan sejati.
Kebenaran hanya dapat dipegang oleh rasio yang jelas seperti
dikatakannya: ideas claires et distinctes (Poedjawijatna, 1974:
26). Rasionalisme Descartes menekankan bahwa segala
gagasan atau pengertian harus memiliki landasan kebenaran
(Descartes, 1995: 35).
Rasionalisme ilmiah muncul dalam melahirkan konsep,
hukum, teori, hipotesis ilmu pengetahuan dengan landasan
empiris. Hal demikian menggambarkan sebuah kontruksi
bahwa kebenaran objektif dalam sains sesungguhnya
menyiratkan obyektivitas subyek. Subjek di sini tidak lain
adalah rasio. Abad 19 adalah abad di mana kemajuan sains
khususnya ilmu alam (natural science) mendapat posisi
utama sebagai cara berpikir ilmiah. Saintisme muncul sebagai
ideologi dominan, bahkan ditegaskan oleh Beerling (1966:
5) bahwa “tugu peringatan yang terbesar” yang didirikan
oleh kebudayaan Barat untuk zaman modern ialah ilmu yang
menguasai seluruh lapangan kebudayaan, teknis, ekonomi,
politik, bahkan kesenian”.
Berkembangnya sains semenjak revolusi ilmiah di abad
17 ditandai dengan empat faktor utama, yaitu majunya
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matematika, meluasnya rasionalisme abad pencerahan, disiplin
ilmu alam, dan materialisme Newton. Setelah itu kemudian
muncul paham positivisme yang dominan. Positivisme banyak
mempengaruhi ilmu-ilmu sosial semisal sosiologi, psikologi,
dan ekonomi.
Positivisme sendiri merangkum sejumlah alam pikiran,
yaitu materialisme, naturalisme dan sainstisme. Positivisme
hanya percaya terhadap realitas positif yaitu: nyata, tidak
khayali, bermanfaat, pasti, tidak meragukan (jelas dan tepat),
tidak kabur (kongkret), tindakan-tindakan yang berdasar atas
rasionalitas, logika, dan dunia empiris (Wibisono, 1997: 58).
Positivisme beranggapan bahwa realitas hanya bermakna jika
dapat dibuktikan secara empiris. Selanjutnya, positivisme juga
berkembang dalam aliran filsafat pragmatisme. Paham ini
mengajarkan bahwa kebenaran baru bisa diketahui dengan
jalan pembuktian empiris sehingga pragmatisme sangat cocok
dengan sains modern.
Banyak manfaat yang dinikmati oleh masyarakat dari
perkembangan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan
masalah-masalah seperti pertanian, kesehatan, keluarga
berencana, pendidikan, kemiliteran, sarana fisik dan rekre
asi. Hal demikian menunjukkan bahwa secara pragmatis,
ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan perkembangan
peradaban manusia (Suriasumantri, 1985: 19). Rasio disiplin
ilmu yang sudah dipaparkan di atas juga berkembang dalam
dunia olahraga. Disiplin olahraga oleh karenanya juga
merupakan disiplin keilmuan. Pada area yang lebih luas,
kedisiplinan merupakan syarat mutlak demi tercapainya
sebuah keberhasilan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu,
sejak dini di kalangan para olahragawan perlu ditumbuhkan
sikap disiplin.
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C. Nilai Kejujuran
Kejujuran dan kebajikan terkait dengan kepercayaan.
Sementara itu, kepercayaan selalu terkait dengan tidak
berdusta, tidak menipu, atau tidak memperdaya. Hal itu
terwujud dalam tindak dan perkataan (Lutan, 2001: 103).
Nilai demikian tampak dalam olahraga, dan selalu diutamakan
sebagai sikap yang harus dipunyai oleh seorang olahragawan.
Aturan-aturan yang berlaku dalam olahraga mengarahkan
seorang olahragawan untuk menjadi jujur.
Berdasarkan asumsi diatas, banyak bukti empiris yang
mendukung bahwa olahraga sebagai sebuah fenomena sosial
telah memberikan banyak sumbangan positif pada hampir
semua bidang kehidupan manusia. Contoh nyata sumbangan
nilai itu adalah tatanan dan konstruksi sosial yang baik di dalam
masyarakat guna menghadapi perkembangan peradaban. Hal
itulah yang banyak terjadi di negara-negara maju sehingga
olahraga telah menjadi faktor yang penting dalam seluruh
aspek kebijakan publik baik menyangkut pendidikan, ekonomi,
politik, pelayanan sosial, dan kebijakan pembangunan lainnya.
Dalam bidang pendidikan misalnya, nilai-nilai kejujuran
dapat menjadi pedoman utama bagi murid, guru, kepala
sekolah, dan elemen lainnya yang ada seluruh lingkungan
sekolah. Karakter murid yang jujur akan menjauhkan dirinya
dari perbuatan curang ketika menghadapi ujian. Guru yang
jujur akan selalu berupaya mengajarkan nilai-nilai kejujuran
di dalam kelas. Kepala sekolah yang jujur akan mempunyai
pemikiran yang terbuka dan kebijakan-kebijakan yang masuk
akal. Dengan demikian, nilai kejujuran yang selalu dijunjung
tinggi dalam olahraga sangatlah tepat diperkenalkan dan
disosialisaikan ke dalam dunia pendidikan.
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Dalam bidang ekonomi, nilai kejujuran adalah poros
utama suatu sistem yang sehat. Sebuah perusahan yang jujur,
tidak akan pernah menggunakan zat-zat berbahaya dalam
produknya demi keamanan konsumen, juga lingkungan sekitar.
Begitu juga dengan sistem pemasarannya yang senantiasa
menjauhkan diri dari cara-cara curang hanya demi mendapat
keuntungan yang besar.
Dalam bidang politik, nilai-nilai kejujuran diperlukan
untuk membangun sikap berpolitik yang sehat. Politisi jujur
yang secara langsung menjabat suatu bidang pemerintahan
akan membangun budaya terbuka di lingkungan kerjanya. Hal
demikian akan menjadi cerminan yang positif bagi masyarakat
pada umumnya tentang bagaimana sikap-sikap pejabat yang
dapat dipercaya mengayomi rakyat.
Dalam sejarah, peranan penting olahraga sebenarnya
sudah ditunjukkan oleh para founding fathers pada masamasa awal kemerdekaan dan pendirian negara. Para founding
fathers memperhitungkan olahraga dalam kalkulasi matang
kebijaksanaan pembangunannya dengan didasari oleh
kesadaran dan visi yang sangat tajam ke masa depan. Melalui
jalur kebijakan revolusi besarnya, olahraga dijadikan alat
untuk pembentukan watak bangsa (nation and character
building), yaitu suatu upaya pemulihan kembali harga diri
dan kebanggaan mental kepribadian bangsa. Oleh karena itu,
nilai-nilai kejujuran sangat penting dalam dunia olahraga,
mengingat nilai kejujuran merupakan watak penting untuk
membangun mental kepribadian bangsa.
D. Nilai Keindahan
Layaknya seni, olahraga juga memiliki nilai-nilai keindahan,
atau apa yang sering disebut dengan estetika. Nilai demikian
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mendorong kreativitas, baik dari dalam diri olahragawan,
maupun dalam sebuah kelompok atau regu. Misalnya, untuk
memenangkan suatu pertandingan, dibutuhkan kreativitas
tertentu yang berkaitan dengan kualitas diri, strategi tim atau
regu, dan sebagainya. Selain bermanfaat untuk olahragawan,
estetika dalam olahraga juga memberi pengaruh positif
terhadap masyarakat luas.
Estetika dapat mewujud dalam kreativitas. Setiap
olahragawan dituntut untuk menggunakan naluri krea
tivitasnya guna memenangkan pertandingan. Hal ini akan
mendorong olahragawan ke arah positif, dan menghindarkan
sifat-sifat kecurangan dengan menggunakan segala jalan
pintas yang berpotensi melanggar peraturan dan mem
bahayakan lawannya. Pada bagian ini, olahraga mengajarkan
bahwa estetika dalam kreativitas menjadi aspek yang perlu
ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan (kemenangan)
dengan cara-cara yang estetis (indah) dan tidak merugikan
atau membahayakan orang lain (lawan tanding). Dengan
demikian, aspek penting dalam olahraga selain kekuatan
fisik adalah kekuatan rasa (sense) yang mampu mendorong
kreativitas.
Adapun istilah estetika sendiri berasal dari bahasa Yunani,
yaitu Aiesthetika yang berarti hal-hal yang dapat diserap panca
indera. Aisthesis yang berarti percerapan indera (Gie, 1976:
15). Ada lagi yang mengatakan bahwa estetika berasal dari
kata kerja Yunani yang berarti merasakan (to sense). Kata
tersebut mempunyai akar kata yang sama dengan teori atau
teater (Titus dan Nolan, 1986: 125).
Pengalaman estetis tidak hanya bersifat kognitif,
tetapi mengikutsertakan daya lain dalam diri, misalnya
kemauan, daya penilaian, emosi bahkan seluruh diri manu
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sia. Sebagai gambarannya, hanya tinggal menunggu waktu
saja bahwa pertandingan tenis lapangan akan dilakukan tanpa
menggunakan hakim garis. Hal ini mungkin diangap sebagai
hal yang baik untuk menghilangkan human error (kesalahan
yang dibuat oleh manusia).
Namun, penilaian manusia adalah satu hal yang penting
dalam estetika olahraga. Masalah yang terkait dengan estetika
olahraga tidak dapat diterapkan dalam tujuan olahraga yang
masalah-masalahnya dapat dipecahkan dengan menggunakan
teknologi. Sebagai contoh bahwa ada beberapa model
penyebutan keputusan dalam pertandingan tenis, dapat
dikatakan bahwa keduanya adalah benar, akan tetapi selalu
ada penilaian manual karena setiap kejadian tergantung pada
aturan yang mengatur, dan juga adanya keterbatasan teknologi.
Mengenai estetika dalam olahraga sendiri terbagi atas
dua perbedaan. Pertama, olahraga yang estetis yaitu pola
pelaksanaannya paling mendasar dan bukan hanya mematuhi
aturan yang berlaku saja. Kedua, olahraga yang tidak estetis
yaitu tujuannya dapat ditentukan secara mandiri dengan tidak
memperhatikan cara untuk menggapai tujuan tersebut, atau
tidak hanya dibatasi oleh aturan yang berlaku saja.
E. Nilai Patriotisme
Patriotisme merupakan sikap seseorang yang berse
dia mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kemak
muran tanah airnya (semangat cinta tanah air). Ketika atlet
memberikan semua kemampuan saat mewakili negara
mereka, hal tersebut adalah paradigma patriotisme yang
benar (Tännsjö and Tamburrini, 2000: 74). Walaupun
patriotisme memang berpotensi mengurangi penghormatan
terhadap orang-orang dari bangsa lain, tetapi patriotisme
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menjadi penting untuk membangun identitas negara.
Patriotisme tidak perlu melibatkan sikap negatif terhadap
orang luar, yaitu sikap keberatan karena berbeda pihak, atau
berbeda negara.
Kualitas adalah inti dari patriotisme. Kualitas dibangun
dari pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Kualitas
pengalaman permainan olahraga membangun nilai-nilai yang
fundamental termasuk nilai-nilai patriotisme dan keadilan.
Dalam permainan, seperti dalam praktek-praktek budaya pada
umumnya, diungkapkan pertanyaan-pertanyaan eksistensial
tentang siapa kita, kepada siapa kita termasuk dan apa yang
dapat kita capai. Pertanyaan-pertanyaan demikian mendorong
seorang olahragawan untuk bertindak adil dan berjiwa patriot
dalam permainan.
Interpretasi peranan keadilan dalam permainan olahraga
ialah peserta berusaha untuk hasil yang mana ‘kebaikan’
dan ‘beban’ didistribusikan menurut kinerja keterampilan
olahraga sebagaimana didefinisikan dalam peraturan terkait
dalam permainan. Olahraga bukan merupakan uji coba ilmiah,
atau secara ilmiah sebagai pengetahuan tentang kebenaran.
Olahraga juga tidak seperti pengadilan hukum yang berjuang
menuju keadilan prosedural yang sempurna. Nilai khasnya
dapat ditemukan dalam keadilan meritokrasi, kesempatan
dan keberuntungan. Norma utamanya adalah meritokrasi,
sedangkan kesempatan dan keberuntungan meningkatkan
tantangan keahlian.
Norma-norma yang dapat ditemukan dalam permainan
yang adil dan baik dapat memberikan pengalaman makna dan
nilai kepada semua orang yang terlibat. Hal demikian terkait
dengan etos olahraga yang dipengaruhi oleh konteks sosiopsikologis dan konteks sosio-kultural di mana hal tersebut
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dipraktekkan. Oleh karena itu, hal ini merupakan konstruksi
sosial yang kurang lebih merupakan ekspresi tujuan manusia.
Tujuan tersebut bersumber dari berbagai jenis olahraga.
Kompetisi yang adil dan saling menghargai dalam olahraga
adalah cara terbaik untuk mengingatkan orang-orang dari
berbagai negara yang berbeda tentang kemanusiaan, dan
mendekatkan mereka bersama-sama (Tännsjö, 2000: 8485). Hal tersebut terkait dengan semangat dalam olahraga
yaitu semangat fair play. Adapun fair play sendiri terdiri atas
dua jenis yaitu fair play formal dan informal. Fair play formal
menentukan kesesuaian aturan dan mengacu pada ide-ide
apa yang secara moral benar dan adil dalam olahraga. Fair
play informal terkait dengan sikap dan persyaratan tertentu
untuk menghormati pesaing, dan official. Cara terbaik
untuk memastikan bahwa patriotisme dalam olahraga tetap
moderat dan tidak berubah adalah atlet dan para penggemar
mencurahkan emosi antusiasme untuk keberhasilan negara
dengan semangat kerendahan hati.

RELEVANSI
NILAI-NILAI OLAHRAGA BAGI
PENGEMBANGAN KARAKTER
BANGSA

K

A. Pengertian Karakter Bangsa
ata “karakter” diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat keji
waan, akhlak atau budi pekerti yang membedak an
seseorang dengan yang lainnya (Pusat Bahasa Depdiknas,
2008: 682). Menurut Lickona (dalam Marzuki, 2011: 469470), karakter mulia (good character) meliputi pengetahuan
tentang kebaikan (moral knowing), yang menimbulkan
komitmen (niat) terhadap kebaikan (moral feeling), dan
akhirnya melakukan kebaikan (moral behavior). Karakter
dengan demikian mengacu pada serangkaian pengetahuan
(cognitives), sikap (attitudes), motivasi (motivations), perilaku
(behaviors), serta keterampilan (skills).
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Karakter juga sering diasosiasikan dengan istilah tem
peramen yang mana hal ini lebih menekankan pada definisi
psikososial yang dihubungkan dengan pendidikan dan konteks
lingkungan. Jika dilihat dari sudut pandang behavioral,
karakter lebih menekankan pada unsur somatopsikis yang
dimiliki seseorang sejak lahir. Proses perkembangan karakter
pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor khas yang
ada pada orang yang bersangkutan. Faktor ini kerap disebut
faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) yang mana
orang tersebut tumbuh dan berkembang. Faktor bawaan
boleh dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat atau
individu. Dengan demikian, usaha pengembangan pendidikan
karakter seseorang dapat dilakukan oleh masyarakat atau
individu sebagai bagian dari lingkungan melalui rekayasa
faktor lingkungan.
Faktor lingkungan dalam konteks pendidikan karak
ter memiliki peran yang sangat penting karena perubah
an perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pen
didikan karakter sangat ditentukan oleh faktor lingkungan,
baik itu di antaranya lingkungan fisik dan budaya sekolah,
manajemen sekolah, kurikulum, pendidik, dan metode
mengajar. Pembentukan karakter melalui rekayasa faktor
lingkungan dapat dilakukan melalui strategi: (1) keteladanan,
(2) intervensi, (3) pembiasaan yang dilakukan secara
konsisten, dan (4) penguatan. Dengan kata lain, perkembangan
dan pembentukan karakter memerlukan pengembangan
keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses
pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus-menerus dalam
jangka panjang yang dilakukan secara konsisten, serta harus
dibarengi dangan nilai-nilai luhur (Kemendiknas, 2010: 7-8).
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Karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah
laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, rakus,
dapatlah dikatakan orang tersebut memanifestasikan perilaku
buruk. Sebaliknya, apabila seseo rang berperilaku jujur,
bertanggng jawab, suka menolong, tentulah orang tersebut
memanifestasikan karakter mulia. Istilah karakter juga erat
kaitannya dengan ‘personality’. Seseorang baru bisa disebut
‘orang yang berkarakter’ (a person of character) apabila
tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Dengan demikian,
pendidikan karakter yang baik, bukan saja melibatkan aspek
“pengetahuan yang baik” (moral), tetapi juga “merasakan
dengan baik“ atau “loving the good” (moral feeling) dan
“perilaku yang baik “ (moral action) (Kemendiknas, 2010: 11).
Kemendiknas (2010: 7) mendefinisikan karakter sebagai
nilai-nilai yang khas—baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat
baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap
lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan
dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari
hasil olah pikir, olah hati, olahraga, serta olah rasa dan karsa
seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri
khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung
nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam
menghadapi kesulitan dan tantangan.
Masing-masing proses psikososial (olah hati, olah pikir,
olahraga, dan olahrasa, dan karsa) secara konseptual dapat
diperlakukan sebagai suatu klaster atau gugus nilai luhur
yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai. Keempat proses
psikologis tersebut, satu dengan yang lainnya saling terkait
dan saling memperkuat. Karena itu setiap karakter, seperti
juga sikap, selalu bersifat multipleks atau berdimensi jamak.
Dalam proses intervensi (pembelajaran, pemodelan, dan
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penguatan) dan proses habituasi (pensuasanaan, pembiayaan,
dan penguatan), dan pada akhirnya menjadi karakter, keempat
kluster nilai luhur tersebut akan terintegrasi melalui proses
internalisasi dan personalisasi pada diri masing-masing indi
vidu (Kemendiknas, 2010: 9-10).
Karakter bangsa dapat diartikan sebagai kualitas perilaku
kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercermin dalam
kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa
dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa
dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang.
Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif
kebangsaan Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila,
norma UUD 1945, keberagaman dengan pinsip Bhinekka
Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (Kemendiknas,
2010: 7).
Pembangunan karakter bangsa adalah upaya kolektifsistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar
ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya
dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global
yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi IPTEK
berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa (Kemendiknas, 2010: 7-8).
Kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala
hal di Indonesia. Kata ini diartikan sebagai usaha untuk
memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan
yang dimaksud di sini adalah kemajuan material sehingga
pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang
dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi (Budiman,
1996: 1).
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Pembangunan tidak hanya menyentuh dimensi fisik,
tetapi juga masuk ke dalam dimensi non-fisik atau batiniah.
Dalam hal ini, ada dua dimensi pembangunan yang perlu
mendapat perhatian secara seimbang, yaitu dimensi fisik
atau lahiriah dan dimensi non-fisik atau batiniah. Dimensi
fisik pembangunan ialah meningkatnya peradaban manusia
(civilization) dalam berbagai bidang yang dapat dilihat dan
dirasakan secara langsung kemanfaatannya. Contoh dari
dimensi fisik pembangunan, yaitu prasarana fisik berupa
jalan, jembatan, bangunan gedung, irigasi dan pembangunan
prasarana lainnya. Pembangunan seperti ini lebih mudah
untuk diukur maju atau mundurnya. Sebuah negara atau
daerah dianggap maju berdasarkan tolok ukur secara fisik,
misalnya berhasil meningkatkan kemajuan teknologi yang
bersifat praksis, seperti perluasan dan perbaikan sarana jalan,
pembangunan gedung-gedung dan berbagai fasilitas lainnya.
Dimensi non-fisik atau bathiniah pembangunan ialah
meningkatnya kualitas budaya manusia (culture) dalam
komponen cipta, rasa dan karsa. Di satu pihak, manusia
merupakan subjek pembangunan, namun di pihak lain
manusia juga berkedudukan sebagai objek pembangunan.
Pembangunan di sini meliputi pemban gunan mental,
pendidikan, moral, keagamaan, dan seni yang merupakan
upaya untuk mengembangkan kemamp uan kreativitas
manusia secara optimal. Pembangunan non-fisik atau batiniah
lebih rumit dan sulit untuk diukur secara positivistik. Hal ini
disebabkan karena manusia sebagai subjek sekaligus objek
pembangunan memiliki keunikan tersendiri, sehingga tidak
dapat diperlakuan sebagai benda mati.
Marx mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah
makhluk objektif, artinya makhluk yang sudah menemukan
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dirinya dalam dunia, dan sekaligus menyesuaikan dunia
dengan kebutuhannya, sehingga manusia perlu bekerja.
Melalui pekerjaan manusia itulah dunia menjadi objektivasi
kekuatan-kekuatan hakikat manusia. Pekerjaan menempatkan
manusia sebagai makhluk hidup yang istimewa, karena melalui
pekerjaan itu pula manusia dapat meningkatkan harkat dan
martabatnya. Manusia selalu terbuka bagi pengembangan
kreativitas. Manusia selalu berusaha untuk berkreasi karena
melalui kreativitas itulah ia dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya secara maksimal. Hampir setiap manusia melakukan
salah satu pekerjaan untuk mempero leh nafkah hidup.
Pekerjaan yang dilakukan manusia modern saat ini terkait
dengan berbagai perubahan yang terjadi di seantero dunia
(Suseno, 1991: 70).
Manusia dewasa ini hidup di dunia yang secara serempak
mengecil dan meluas, tumbuh lebih dekat dan lalu terpisah
jauh. Batas-batas negara semakin tidak jelas. Globalisasi
tidak ayal lagi mendapatkan kemenangan. Lebih lanjut ia
mengatakan, bahwa millenium ketiga akan mengerikan atau
cemerlang, sangat tergantung pada kemampuan manusia
mengendalikan semua impian. Batasan-batasan (etika dan
biologi) yang apabila dilanggar oleh manusia, maka manusia
harus menanggung risikonya. Untuk menciptakan peradaban
yang langgeng, maka manusia harus bersatu dengan alam
dirinya sendiri. Manusia harus mengikuti budaya politik
pluralistik dan budaya politik tenggang rasa dan hati nura
ni. Persoalan penting di masa mendatang adalah berjuang
mengatasi hal-hal yang bersifat mendunia “globalisasi” dengan
masalah-masalah antara lain kekayaan dan kemiskinan,
imigrasi dan pembangunan lingkungan hidup, dan lain-lain.
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Globalisasi dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan
internasionalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya
peran dan batas-batas suatu negara yang disebabkan adanya
peningkatan keterikatan dan ketergantungan antarbangsa
dan antarmanusia di seluruh dunia melalui berbagai bentuk
interaksi. Globalisasi juga dapat memacu pertukaran arus
manusia, barang, dan informasi tanpa batas. Hal itu dapat
menimbulkan dampak terhadap penyebarluasan pengaruh
budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi dan agama dalam
suatu bangsa yang sulit dikendalikan. Pada gilirannya hal ini
akan dapat mengancam jati diri bangsa (Kemendiknas, 2010:
12).
Pada lingkungan regional, pengaruh globalisasi juga
membawa dampak tehadap terkikisnya budaya lokal di zona
negara-negara Asia Tenggara. Dampak tersebut berwujud
adanya ekspansi budaya dari negara-negara maju yang
menguasai teknologi informasi. Meskipun telah dilaksanakan
upaya pencegahan melalui program kerja sama kebudayaan,
namun melalui teknologi informasi yang dikembangkan,
pengaruh negara lain dapat saja masuk dan sukar untuk
dikendalikan. Produk-produk budaya disebarluaskan melalui
berbagai teknologi media yang akhirnya membentuk perilaku
baru, kebudayaan baru, dan kemungkinan jati diri baru. Hal ini
tentunya merupakan ancaman bagi pembinaan sikap, perilaku,
dan jati diri sebagai suatu bangsa (Kemendiknas, 2010: 14).
Dalam tatanan lingkungan nasional, perkembangan politik
di dalam negeri dalam era reformasi telah menunjukkan
demokrasi yang baik. Selain itu telah direalisasikan adanya
kebijakan desentralisasi kewenangan melalui kebijakan
otonomi daerah. Namun, sampai saat ini, pemahaman dan
implementasi konsep demokrasi dan otonomi serta pentingnya
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peran pemimpin nasional masih belum memadai. Sifat
kedaerahan yang kental dapat mengganggu proses demokrasi
dan bahkan menggangu persatuan nasional (Kemendiknas,
2010: 15).
Dunia saat ini masih dikuasai oleh konsep lama dari
persaingan ekonomi bebas. Setiap orang, setiap negara, masih
sibuk bersaing untuk mendapatkan harta benda sebanyakbanyaknya untuk mengamankan dirinya di masa depan.
Jalan pikiran yang ada sekarang, ialah yang sekarang berhasil
memiliki paling banyak, dialah yang akan meraih masa depan.
Akibat dari hal itu, setiap orang dan setiap negara berebut
untuk memiliki harta benda sebanyak-banyaknya untuk
mengamankan dirinya di masa depan. Jalan pikiran yang
ada sekarang, ialah yang sekarang berhasil memiliki paling
banyak, dialah yang akan meraih masa depan. Akibat dari hal
itu, setiap orang dan setiap negara berebut untuk memiliki
harta benda sebanyak-banyaknya. Ideologi sosialis merupakan
ideologi yang paling berbicara tentang kebersamaan, sehingga
dianggap sebagai ideologi yang tidak efisien, tidak efektif
dan tidak praktis, oleh sebab itu harus dibuang jauh-jauh
(Budiman, 1996: 118).
Bangsa Indonesia juga tidak luput dari permasalahanpermasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Permasalahan yang dihadapi bangsa ini dapat dilihat dari
beberapa hal di antaranya fenomena disorientasi dan belum
dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi
bangsa, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam
mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, bergesernya nilainilai etika dalam kehid upan berbangsa dan bernegara,
memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa,
ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian
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bangsa (Kemendiknas, 2010: 17-19).
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) telah mengkaji dan memperoleh
kesimpulan tentang dimensi karakter. Ada enam dimensi
karakter yang bersifat universal. Keenam dimensi karakter
yang disebutkan Rynders (Zamroni, 2011: 166-167) adalah
trustworthiness (kepercayaan), respect (pengh argaan),
responsibility (tanggung jawab), fairness (keadilan), caring
(kepedulian), and citizenship (keberadaban). Dimensi
pertama, trustworthiness yaitu dapat dipercaya, yang berarti
orang tersebut memiliki kejujuran, integritas, loyalitas, dan
reliabilitas. Orang yang memiliki dimensi karakter ini tidak
akan mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, jujur,
setia, serta senantiasa satu kata dengan perbuatan, meskipun
tidak diketahui oleh orang lain. Dimensi kedua, respect, orang
yang memiliki watak ini dalam melakukan hubungan dengan
orang lain senantiasa menghormati dan menghargai orang
lain tanpa memandang latar belakang yang menyertainya.
Tipe ini akan menjunjung tinggi martabat dan kedaulatan
orang lain, memiliki sikap toleransi yang tinggi, serta mudah
menerima orang dengan tulus. Dimensi ketiga, responsibility,
merupakan watak bertanggung jawab atas apa yang diperbuat.
Watak bertanggungjawab akan melahirkan kerja keras dan
bekerja sebaik mungkin untuk mencapai prestasi terbaik.
Dimensi keempat, fairness, yaitu senantiasa mengedepankan
standar adil, tanpa dipengaruhi oleh sikap dan perasaan yang
dimilikinya, ketika berhadapan dengan orang lain. Dimensi ini
erat kaitannya dengan keterbukaan dan objektivitas. Dimensi
kelima, caring, yaitu senantiasa mempergunakan kehalusan
budi dan perasaan sehingga dapat berempati terhadap kegem
biraan atau kepedihan yang dialami orang lain. Dimensi ini
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menunjuk pada kepedulian dalam menghadapi penderitaan
orang lain sehingga dengan perasaan kasih sayang serta ikhlas
membantu orang lain yang memerlukan. Dimensi keenam,
citizenship, berhubungan dengan menjadi warga negara yang
baik, memahami, dan melaksanakan tugas serta tanggung
jawab sebagai seorang warga negara. Indikator warga negara
yang baik adalah kepatuhan dan ketaatan pada peraturan dan
undang-undang yang berlaku.
Tokoh psikoanalisis, Sigmund Freud dalam teorinya
mengajukan tiga konsep utama yang mendasari perilaku
manusia (Andayani dan Koentjoro, 2007: 31). Tiga konsep
tersebut, yaitu (1) struktur kepribadian seseorang; (2) tingkat
kesadaran, yang mana terdiri atas tiga tingkat kesadaran yai
tu bawah sadar, ambang sadar, dan tingkat sadar; dan (3)
perkembangan psikoseksual. Bayi sejak dilahirkan melalui
tahap-tahap perkembangan, yang kemudian terpusat pada
perkembangan moralitas. Teori tersebut pada dasarnya
mengarahkan pada sisi moralitas, yaitu perkembangan
superego seseorang.
Seorang filsuf, Montesquieu mengemukakan bahwa
karakter bangsa adalah ”Semangat Kebangsaan”, yang terdiri
atas karakteristik moral, cara berpikir, dan perilaku warga
bangsa yang merupakan hasil dari kombinasi khas yang dimiliki
bangsa, seperti iklim, agama, hukum, pemerintahan, sejarah,
dan etika. Satu bangsa membedakan dengan bangsa yang lain
dapat dilihat dari suatu kombinasi yang khas dari berbagai
faktor yang dimiliki masing-masing bangsa, pola interaksi dan
saling ketergantungan di antara faktor-faktor tersebut, serta
sifat-sifat karakter yang dihasilkannya (Zamroni, 2011: 161).
Mental dan karakter dapat terbangun melalui olahraga.
Ada pepatah dalam dunia olahraga Men Sanna in Corpore
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Sanno. Pepatah ini masih tepat untuk membantu pencapaian
sehat bugar, yang dinamis bagi kalangan sivitas akademika
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara
batiniah dan kualitas kinerja jasmaniah. Dalam situasi seperti
ini, olahraga seharusnya dan sudah selayaknya menjadi pilar
keselarasan, keseimbangan hidup sehat dan harmonis. Jiwa
fairplay, sportivitas, team work, dan menjunjung tinggi nilai
nasionalisme dapat dibangun melalui olahraga.
B. Pembentukan Karakter Bangsa
Semua negara mengakui bahwa pembangunan sangat
ditentukan oleh kualitas warga bangsanya. Negara-negara
yang warga bangsanya berkualitas tinggi akan maju dan
berkembang dengan pesat. Tinggi rendahnya kualitas warga
bangsa suatu negara menjadi barometer bagi kemajuan dan
perkembangan negara tersebut. Kualitas warga suatu bangsa
dapat diukur dengan tinggi rendahnya kualitas dasar yang
dimiliki, meliputi: daya pikir, daya hati, daya fisik, serta kualitas
instrumental yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan olahraga (Slamet, 2011: 406).
Pengembangan nilai/karakter dapat dilihat dari dua latar,
yaitu pada latar makro dan latar mikro. Latar makro bersifat
nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan
implementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional.
Secara makro pengembangan karakter dibagi dalam tiga
tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil.
Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter
yang digali, dikristalisasikan, dan dirum uskan dengan
menggunakan berbagai sumber, antara lain pertimbangan
(1) filosofis: Pancasila, UUD 1945, dan UU NO. 20 Tahun 2003
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beserta ketentuan perundang-undangan turunannya; (2)
teoritis: teori tentang otak, psikologis, pendidikan, nilai dan
moral, serta sosiokultural; (3) empiris: berupa pengalaman
dan praktik terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendi
dikan formal dan non-formal unggulan, pesantren, kelompok
kultur, dll (Kemendiknas, 2010: 24).
Pada konteks mikro, pendidikan karakter berpusat pada
satuan pendidikan formal dan nonformal secara holistik.
Satuan pendidikan formal dan nonformal merupakan
wilayah utama yang secara optimal memanfaatkan dan
memb erdayakan semua lingkungan belajar yang ada
untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan me
nyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan
karakter. Pendidikan seharusnya melakukan upaya sungguhsungguh dan senantiasa menjadi garda depan dalam upaya
pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesungguhnya
(Kemendiknas, 2010: 26).
Pembangunan karakter bangsa diarahk an menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi
pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025, yaitu
mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang maju, mandiri,
dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya
menuju masyarakat adil makmur dalam NKRI berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Kemendiknas, 2010: 23).
Adapun strategi pembangunan karakter bangsa dapat
dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, melalui sosialisasi.
Sosialisasi dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana
untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap
pembangunan karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat
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yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang
adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia (Kemendiknas, 2010: 27).
Strategi yang kedua adalah melalui pendidikan. Peran
pendidikan sangat strategis karena merupakan pembangun
integrasi nasional yang kuat. Selain dipengaruhi faktor politik
dan ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial
budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan sosial
(Kemendiknas, 2010: 29).
Strategi pembangunan karakter bangsa melalui program
pendidikan memerlukan dukungan penuh dari pemerintah.
Fasilitas yang perlu didukung berupa hal-hal sebagai berikut:
1. Pengembangan kerangka dasar dan perangkat kuri
kulum; inovasi pembelajaran dan pembudayaan karakter;
standarisasi perangkat dan proses penilaian; kerangka dan
standarisasi media pembelajaran yang dilakukan secara
sinergis oleh pusat-pusat di lingkungan Badan Penelitian
dan Pengembangan Pendidikan Nasional.
2. Pengembangan satuan pendidikan yang memiliki budaya
kondusif bagi pembangunan karakter dalam berbagai
modus dan konteks pendidikan usia dini, pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan tinggi dilakukan secara
sistematik oleh semua direktorat terkait di lingkungan
Kementrian Pendidikan Nasional.
3. Pengembangan kelembagaan dan program pendidikan
nonformal dan informal dalam rangka pendidikan karakter
melalui berbagai modus dan konteks dilakukan secara
sistematik oleh semua direktorat terkait di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
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dan Informal.
4. Pengembangan dan penyegaran kompentensi pendidik dan
tenaga kependidikan, baik di jenjang pendidikan usia dini,
dasar, menengah maupun pendidikan tinggi yang relevan
dengan pendidikan karakter dalam berbagai modus dan
konteks dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat
terkait.
5. Pengembangan karakter peserta didik di perguruan tinggi
melalui penguatan standar isi dan proses, serta kompetensi
pendidiknya untuk kelompok Mata kuliah Pengembangan
Kepribadian (MPK) dan Matakuliah Berkehidupan
Bermasyarakat (MBB); penelitian dan pengembangan
pendidikan karakter; pembinaan lembaga pendidikan
tenaga kependidikan; pengembangan dan penguatan
jaringan informasi profesional pembangunan karakter
dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat terkait
(Kemendiknas, 2010: 34-35).
Strategi yang ketiga adalah melalui pemberdayaan.
Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan
karakter bangsa yang mana para pemangku kepentingan harus
mampu menumbuhkembangkan partisipasi aktif mereka
dalam pembangunan karakter (Kemendiknas, 2010: 35).
Strategi pembangunan karakter bangsa yang keempat
adalah melalui pembudayaan. Strategi ini dilakukan melalui
keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai
politik, dan media massa. Strategi pembudayaan menyangkut
pelestarian, pembiasaan, dan pemantapan nilai-nilai baik guna
meningkatkan martabat sebuah bangsa. Strategi tersebut
dapat berwujud permodelan, penghargaan, pengidolaan,
fasilitasi, serta hadiah dan hukuman (Kemendiknas, 2010: 37).
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Yang kelima adalah strategi pembangunan karakter
bangsa melalui kerjasama. Pada dasarnya, kunci akhir
sebuah strategi ada pada kerjasama dan koordinasi. Berbagai
kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antarwarga negara,
antarkelompok, antarlembaga, antardaerah, dan bahkan
antarnegara (Kemendiknas, 2010: 40).
Kualitas daya pikir manusia memiliki dimensi-dimensi,
yaitu berpikir induktif, berpikir deduktif, berpikir ilmiah,
berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir
inovatif, berpikir asli/orisinal, berpikir divergen, berpikir
mengembangkan, pionir berpikir, berpikir menciptakan
produk dan layanan baru, berpikir sesuatu yang belum
pernah dipikirkan orang lain, berpikir sebab-akibat, berpikir
alternatif, berpikir besar, berpikir realistik, berpikir lateral,
berpikir sebagai agen perubahan, berpikir ke depan, berintuisi
tinggi, berpikir maksimal, terampil mengambil keputusan,
berpikir positif, serta berpikir sistem (Slamet, 2011: 408).
Kualitas dasar daya hati memiliki dimensi-dimensi,
meliputi: inisiatif, mempunyai keberanian moral dalam
mengenalkan hal-hal baru; proaktif, berani mengambil
risiko; berani untuk berbeda; properubahan dan bukan
prokemapanan; motivasi dan spirit untuk maju; tanggung
jawab moral; hubungan interpersonal; integritas; kegigihan;
ketekunan; kesabaran; pantang menyerah; bekerja keras;
komitmen; mempunyai kemampuan memobilisasi orang lain;
melakukan perbaikan secara terus-menerus; mau memetik
pelajaran dari kesalahan maupun dari kesuksesan; membangun
teamwork yang kompak; cerdas; dinamis; harmonis; lincah;
percaya diri; pencipta peluang; terarah pada tujuan akhir dan
bukan tujuan sesaat; luwes dalam pergaulan; menginginkan
tantangan baru; mempunyai cita rasa seni; bersikap mandiri;
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tidak suka mencari kambing hitam; terbuka terhadap umpan
balik; serta terus menerus melakukan inovasi dan improvasi
demi perbaikan selanjutnya (Slamet, 2011: 409). Kualitas daya
fisik memiliki dimensi-dimensi, seperti menjaga kesehatan
secara teratur; memelihara stamina tubuh dengan baik;
mempunyai energi yang tinggi; serta keterampilan tubuh
dimanfaatkan demi kesehatan dan kebahagiaan hidup (Slamet,
2011: 410).
Ada beberapa alasan mendasar yang melatari penting
nya pembangunan karakter bangsa, baik secara filosofis,
idologis, normatif, historis, maupun sosiokultural. Secara
filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah
kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa
yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis.
Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya
mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan
karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai
tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejah
teraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut me
laksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara historis,
pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika
inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun
sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman
kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter
bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang
multikultural (Kemendiknas, 2010: 1).
Salah satu cara untuk mendapatkan sumber daya manu
sia yang berkualitas adalah melalui olahraga. Olahraga
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bukan sekedar kompetisi dan pertandingan untuk mencari
sang pemenang, tetapi lebih tinggi dari itu, adalah alat
untuk membangun persaudaraan dan solidaritas. Terlebih
dalam situasi nasional sekarang ini, yang mana bangsa ini
terancam disintegrasi oleh menguatnya “pikiran sempit”,
yang merasa agamanya paling unggul, sukunya paling hebat,
daerahnya paling kuat, dan sebagainya. Pada situasi seperti
ini boleh dikatakan, bahwa “olahraga” telah absen sebagai
alat pemersatu nasional. Selain sebagai alat solidaritas dan
persatuan, olahraga juga merupakan salah satu alat untuk
membangun bangsa dan karakternya.
Sejak 9 September 1981, bangsa Indonesia telah menetap
kan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional
(HAORNAS). Bertepatan dengan peringatan HAORNAS
agaknya perlu dilakukan evaluasi terhadap perjalanan panjang
kegiatan olahraga di Indonesia. Melihat kondisi saat ini,
kegiatan olahraga Indonesia bisa dikatakan jalan di tempat.
Hal itu tercermin dari miskinnya prestasi internasional yang
berhasil diraih oleh para atlet Indonesia. Tingkat pencapaian
prestasi olahraga, baik berupa jumlah perolehan medali mau
pun tingkat partisipasi Indonesia dalam event-event olahraga
internasional men unjukkan penurunan. Keterpurukan
dan ketertinggalan bangsa Indonesia di bidang olahraga
memperoleh tanggapan dan perhatian serius dari pemerin
tah dan kalangan masyarakat yang peduli olahraga.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di
bidang olahraga, pemerintah secara khusus mencanangkan
program “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan
masyarakat”. Selain itu, pemerintah juga membentuk
Kementerian Negara Urusan Pemuda dan Olahraga, yang
dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
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dan pada tingkat daerah juga terbentuk Dinas Pemuda dan
Olahraga (Dispora) dengan tugas pokok, yaitu melaksanakan
dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga. Untuk Dinas
Pemuda dan Olahraga, di tiap-tiap daerah memiliki keunikkan,
ada yang berdiri sendiri sebagai satu dinas dan ada juga di
jadikan satu bagian dengan dinas pendidikan. Yang pasti, upaya
pemerintah ini sangat penting dalam memajukan kegiatan
di bidang olahraga, selain merupakan sarana peningkatan
prestasi baik untuk lokal, nasional, regional, dan internasional.
Indonesia pernah melaksanakan event olahraga ber
tajuk internasional, bahkan merupakan tandingan terhadap
Olimpiade itu sendiri, yaitu Games of New Emerging Forces
(Ganefo). Ganefo, yang memiliki semboyan Onward! No Retreat
(Maju Terus! Pantang Mundur), berlangsung 10 sampai 22
November 1963, dan diikuti 2.200 atlet dari 48 (versi lain
menyebutkan, ada 51 negara) negara Asia, Afrika, Amerika
Latin, dan Eropa Timur.
Oleh karena itu, jika tidak mau sejarah bangsa ini ditulis
sebagai bangsa besar tetapi memiliki prestasi sangat kecil, maka
olahraga nasional harus dikembalikan kepada hakikatnya,
yakni sebagai alat membangun bangsa dan karakternya,
sebagai alat menjalin solidaritas, dan memperkuat persatuan
nasional di kalangan rakyat. Dengan demikian, pemerintah
harus mulai berpartisipasi aktif untuk membangun kembali
olahraga nasional. Hal tersebut dapat diwujudkan misalnya
dengan mempopulerkan olahraga di kalangan anak sekolah,
pekerja, dan masyarakat umum; memperluas sarana dan
fasilitas olahraga; memberantas korupsi di kalangan pengurus
olahraga; dan lain sebagainya.
Persoalan utama dalam sistem pembinaan olahraga adalah
kurangnya keseriusan pembinaan olahraga itu sendiri. Pola
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pengembangan olahraga nasional masih bersifat tradisional.
Pola tersebut tidak lebih dari rutinitas sebagai bagian ritual
yang berorientasi pada pencapaian prestasi secara instan
berdasarkan pengalaman masa lalu yang miskin inovasi.
Berpijak dari fakta tersebut, upaya untuk mengembalikan
kejayaan olahraga nasional, tidak bisa tidak, harus dimulai
melalui reformasi bangunan sistem keolahragaan tanah
air, dengan penekanan utama pada pergeseran paradigma
pembinaan olahraga yang tidak sekadar berorientasi
pada pencapaian medali. Medali harus dianggap sebagai
konsekuensi logis pembinaan olahraga yang tertata dan
terintegrasi dalam sistem yang mapan. Kualitas dan kuantitas
piala atau medali, yang diperoleh sebuah negara dalam sebuah
kejuaraan, adalah indikator kemajuan olahraga dan indikator
karakter atau mentalitas bangsa dari negara tersebut. Untuk
memajukan olahraga, maka perlu disadari benar fungsi dan
tujuan olahraga. Tujuan olahraga bukan sekedar meraih piala
atau medali, akan tetapi juga untuk membangun karakter dan
mentalitas bangsa.
Persoalan pembangunan karakter sesungguhnya tidak
bisa dipisahkan dengan ideologi. Dengan memiliki ideologi
yang baik dan mendukung kemajuan bangsa, maka dapat
dipastikan pembangunan karakter bangsa mudah untuk diraih.
Istilah ideologi sendiri pertama muncul dalam gejolak Revolusi
Perancis. Tracy (Suseno, 1992: 228) menyatakan bahwa
ideologi termasuk salah satu bentuk filsafat sosial dan filsafat
politik. Ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang ideide (a science of ideas). Dalam ideologi, terdapat unsur-unsur
praktis yang dianggap sama penting dengan unsur-unsur
teori. Ideologi terdiri atas satu sistem paham, satu perangkat
pemikiran yang menyeluruh, yang bercita-cita menjelaskan
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wajah dunia dan sekaligus mengubahnya.
Ideologi sebagai perangkat paham yang menyeluruh
dan terpadu mengandung unsur-unsur sebagai berikut.
Ada pandangan komperehensif tentang manusia dan dunia
serta alam semesta di mana manusia itu hidup. Ada paham
menyeluruh di bidang antropologi, sosiologi, dan politik. Ada
rencana penataan kehidupan sosial dan kehidupan politik.
Ideologi sering juga menggunakan istilah-istilah seperti
pergolakan, perjuangan, peperangan, sasaran, strategi, dan
sejenisnya. Ada usaha mengarahkan masyarakat untuk
menerima secara yakin perangkat paham serta rencana kerja
yang diturunkan dari perangkat paham tersebut. Ideologi
menuntut loyalitas dan keterlibatan dari pengikutnya. Ada
usaha menjangkau lapisan masyarakat seluas mungkin,
walaupun sangat diandalkan sekelompok kecil inti, yang
merupakan otak pemikir. Dalam hal ini bisa dikatakan,
ada massa dan ada kader. Joesoef (1987: 17) mengartikan
ideologi sebagai suatu sistem gagasan falsafah yang lebih
mengutamakan fungsi normatif dan praktik kemasyarakatan,
daripada fungsi pengetahuan. Oleh karena itu, ia menegaskan
bahwa negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan harus
memiliki suatu ideologi tentang manusia dan kehidupannya
baik secara individual maupun sosial.
Berbicara tentang ideologi tidak bisa tidak menyinggung
pemikiran Karl Marx, salah seorang filsuf yang secara gigih
mengangkat pemahaman tentang ideologi dalam konteks
realita sosial. Marx menggunakan aspek pertentangan realitas
sosial sebagai basis pendekatan terhadap konsep ideologi,
yang disebabkan oleh kekuatan produktif yang terbatas
dan pembagian pekerjaan. Ideologi dalam pandangan Marx
diartikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan. Sejalan

128

RELEVANSI NILAI-NILAI OLAHRAGA BAGI PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA

dengan itu, ideologi mempunyai pengertian yang lebih luas,
yaitu keseluruhan prinsip dan norma atau motivasi dalam
bertindak. Ideologi menentukan tingkah laku kehidupan
sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, ideologi selalu
berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan
(Soerjanto, 1994: 179).
Suseno (1992: 232-234) secara garis besar membedakan,
ideologi menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi
terbuka. Pertama, ideologi tertutup, yaitu ideologi yang isinya
tidak boleh dipertanyakan lagi, kebenarannya tidak boleh
diragukan. Isinya dogmatis dan apriori dalam arti bahwa
ideologi tertutup itu tidak dapat dimodifikasi berdasarkan
pengalaman. Ideologi tertutup juga dapat mengklaim status
moral yang mutlak, dengan hak untuk menuntut ketaatan
mutlak, dalam arti bahwa ideologi itu tidak boleh dipersoalkan
berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral lain.
Kedua, ideologi terbuka yaitu ideologi yang terkait dengan
orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam
tujuan-tujuan dan norma-norma politik sosial selalu dapat
dipertanyakan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral
dan cita-cita masyarakat lainnya. Cita-cita bersifat fleksibel,
operasionalisasinya dalam praktik kehidupan masyarakat
tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan masingmasing harus disepakati secara demokratis. Ideologi terbuka
bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai untuk
melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.
Berdasarkan pembagian kedua macam ideologi tersebut,
maka sinyalemen rezim Orde Baru yang menyatakan bahwa
Pancasila sebagai ideologi terbuka, ternyata tidak sesuai
dengan kenyataan konkret. Di dalam pemerintah Orde Baru
justru Pancasila diperlakukan sebagai ideologi tertutup yang
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bersifat dogmatis, bahkan menjadikan Pancasila sebagai
sarana untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah
pada masa itu.
Soerjanto (1994: 11) menegaskan bahwa perlu disadari,
penjabaran ideologi Pancasila melalui refleksi harus
dijalankan dengan tujuan yang pasti, sehingga melalui ideologi
Pancasila bangsa Indonesia dapat merealisasikan potensinya,
meningkatkan mutu hidupnya. Ideologi Pancasila juga
harus dapat memperluas pemahaman terhadap kebebasan
manusia, tanpa harus mengekang kebebasan manusia sesuai
dengan hak-hak dasar yang dimilikinya, sehingga bukanlah
ideologi yang bersifat otoriter. Ideologi memang memberikan
ketentuan-ketentuan secara normatif, tetapi tidak harus
mengurangi hak-hak asasi manusia, sebagaimana yang terjadi
di sebagian masa Orde Lama ataupun Orde Baru.
Pancasila harus bersifat terbuka, artinya peka terhadap
perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia (melalui
pembangunannya) dan tidak menutup diri terhadap nilai
dan pemikiran dari luar yang memang diakui menunjukkan
arti dan makna yang positif bagi pembinaan budaya bangsa.
Bagaimanapun ideologi Pancas ila harus menunjukkan
sifatnya yang dinamis, yaitu memil iki kesediaan untuk
pembaharuan yang berguna bagi perkembangan pribadi
manusia dan masyarakat. Ini berarti pula bahwa bukan
manusia yang harus disesuaikan dan dibatasi untuk dan
demi ideologi, tetapi ideologi merupakan sarana yang
mengantarkan manusia dan masyarakat untuk meningkatkan
dan memperbaiki hidupnya sesuai dengan cita-cita yang
diinginkannya (Soerjanto, 1994: 12).
Keadaan krisis moral seperti sekarang ini seolah-olah bangsa
Indonesia tidak memiliki alternatif lain untuk mempertahankan
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identitasnya sebagai suatu bangsa. Untuk itu sudah sepantasnya
kita kembali kepada dasar filsafat negara Indonesia, yakni
Pancasila. Untuk memperkuat kedudukan Pancasila baik masa
kini maupun masa depan, maka Pancasila harus didukung
oleh kausa materialisnya. Salah satu kausa materialis ialah
kebudayaan daerah, sebagai penyangga atau pilar Pancasila.
Bukan tidak beralasan mengapa kebudayaan daerah yang
dijadikan penyangga, alasannya adalah bahwa kebudayaan
lama dan asli merupakan puncak-puncak kebudayaan bangsa.
Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab,
budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan
baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau
memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi
derajat bangsa Indonesia (Bakker, 1984:22).
Keadaan Indonesia saat ini belum terlambat, bahkan
boleh dikatakan baru saja memulai. Masih ada waktu untuk
memperhitungkan norma-norma tradisional yang mungkin
masih harus dipertahankan. Misalnya adalah norma kesatria
yang sesungguhnya masih dapat mempertahankan bangsa
ini hingga kini. Di samping itu, sebenarnya setiap suku di
Indonesia ini pada mulanya dan hingga kini pun mempunyai
subculture sendiri-sendiri. Dengan adanya bahasa yang sama
dan berbeda, maka pelbagai macam subculture ini masih tetap
harus dipertahankan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan
hanyalah menciptakan subcuture penghubung sehingga
beberapa subculture menjadi satu kesatuan, yaitu Bhinneka
Tunggal Ika (Sosrodihardjo, 1986:25).
Pada era globalisasi saat ini bangsa Indonesia tidak
dapat menghindari dirinya dari pengaruh kebudayaan asing.
Indonesia pun tidak dapat menolak begitu saja kebudayaan
asing, akan tetapi setiap budaya asing itu perlu untuk diseleksi,
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sedangkan proses akulturasi berjal an terus. Beberapa
kemungkinan dapat terjadi dalam kontak budaya itu, seperti:
substitutif, unsur-unsur budaya ada yang diganti; Aditif, unsurunsur baru ditambah; Originatif, unsur-unsur baru dibuat;
Dekulturatif, unsur-unsur lama dibuang; Sinkrotis, unsurunsur diambil dan dicampur; Assimilatif, unsur-unsur diserap
dan diharmonisasi; Inkorporatif, unsur-unsur dimasukkan ke
dalam sistem; Adaptif, unsur-unsur disesuaikan dengan unsur
pokok; Rejektif, unsur-unsur baru ditolak; Extinski, kebudayaan
lama (sebagian besar) musnah (Jacob, 1996:148).
Dari berbagai kemungkinan perubahan kebudayaan
tersebut di atas, kebudayaan daerah pun mengalami per
geseran. Misalnya terjadi sinkretis, unsur-unsur luar diambil
dan disesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaan asli. Selain
itu, sifat asimilatif dan adaptif banyak terjadi pada kebudayaan
daerah. Penyesuaian diri demikian tidak akan merusak
nilai budaya asli sendiri, sifatnya hanya ekletis (yang baik
diambil dan yang buruk ditolak). Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan daerah masih
perlu dipertahankan dan bahkan jangan sampai kehilangan
pegangan. Jika masyarakat kehilangan pegangan, maka dalam
masyarakat mudah sekali timbul apa yang biasa disebut anomi
(Sosrodihardjo, 1986: loc. cit).
C. Olahraga sebagai Media Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter mempercayai adanya keberadaan
moral absolute, yakni bahwa moral absolute perlu diajarkan
kepada generasi muda agar mereka paham betul mana yang
baik dan benar. Pendidikan karakter kurang sepaham dengan
cara pendidikan moral reasoning dan value clarification
yang digunakan sebagai strategi dasar pendidikan karakter
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di Amerika, karena sesungg uhnya terdapat nilai moral
universal yang bersifat absolut (bukan bersifat relatif) yang
bersumber dari agama-agama di dunia, yang disebutnya se
bagai “the golden truth”, sebagai contohnya adalah berbuat,
jujur, bersahaja, menolong orang, adil, dan bertanggung jawab
(Kemendiknas, 2010: 10).
Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari
pendidikan moral karena pendidikan karakter tidak sekadar
mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi
lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan
(habituation) tentang hal yang baik dan salah, mampu merasa
kan (domain afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya
(domain perilaku). Jadi pendidikan karakter terkait erat
kaitannya dengan habit atau kebiasaan yang terus menerus
dipraktekkan atau dilakukan (Kemendiknas, 2010: 10).
Menurut Pramono (2003: 19), arah kajian ilmu keolah
ragaan secara khusus adalah ilmu tentang manusia berkenaan
dengan perilaku gerak insani yang diperagakan dalam adegan
bermain, berolahraga, dan berlatih. Karena itu, esensi dari
fokus studi ilmu keolahragaan adalah studi dan pendidikan
manusia dalam gerak. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa arah kajian ilmu keolahragaan adalah gerak manusia
(human movement), sehingga objek formalnya adalah
gerak manusia dalam rangka pembentukan (forming) dan
pendidikan.
Manusia dibangun oleh domain-domain berupa kognitif,
motorik, afektif, dan emosional. Pada saat menampilkan suatu
perilaku atau tindakan, domain tersebut saling berinteraksi
dan saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya.
Supaya manusia tumbuh dan berkembang secara wajar,
beberapa domain tersebut harus mendapatkan rangsangan
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dan perlakuan yang seimbang. Manusia dalam menampilkan
gerak, khususnya dalam berolahraga, harus dipandang sebagai
suatu totalitas sistem, yaitu manusia sebagai sistem bio-psikososio-kultural (Mutohir, 2002: 1). Menurut Simanjuntak (1990:
15), olahraga juga dapat membantu proses pembentukan
karakteristik masyarakat. Sejalan dengan itu, Hovard Nixon
mengatakan bahwa menurut hasil studi yang dilakukan di
Amerika, 90% masyarakat Amerika setuju bahwa olahraga
membina karakteristik masyarakat menjadi lebih baik dan
meningkatkan kualitas hidup manusia.
Karakter seseorang dalam proses pekembangan dan
pembentukannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor
lingkungan (nurture) dan faktor bawanan (nature). Tinjauan
teoritis perilaku berkarakter secara psikologis merupakan
perwujudan dari potensi Intelligence Quotient (IQ), Emotional
Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ), dan Adverse Quotient
(AQ) yang dimiliki seseorang. Sementara itu, seseorang
yang berkarakter menurut pandangan agama pada dirinya
terkandung potensi-potensi, yaitu: sidik, amanah, fathonah,
dan tablig. Berkarakter menurut teori pendidikan adalah
apabila seseorang memiliki potensi kognitif, afektif, dan
psikomotor yang teraktualisasi dalam kehidupannya. Adapun
menurut teori sosial, seseorang yang berkarakter mempunyai
logika dan rasa dalam menjalin hubungan intra personal, dan
hubungan interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat
(Kemendiknas, 2010: 8).
Karakter dapat diajarkan dan dipelajari dalam permainan
olahraga. Sebuah pengalaman olahraga dapat membangun
karakter, tetapi hanya jika lingkungan tersebut terstruktur dan
tujuan yang dinyatakan dan yang direncanakan adalah untuk
mengembangkan karakter. Lingkungan semacam ini harus
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mencakup semua individu (pelatih, pemerintah, orang tua,
peserta, dan lain-lain) yang berkepentingan dalam permainan
olahraga tersebut. Popularitas olahraga yang luar biasa di
seluruh dunia, menjadikan pengembangan karakter sebagai
bagian dari pengalaman di olahraga pemuda, perguruan tinggi,
dan tingkat profesional. Menurut Bredemeier & Shields yang
mengutip teori Piaget, salah satu manfaat aktivitas fisik adalah
membantu tumbuhnya proses psikologis individu dan struktur
(Doty, 2006: 5).
Nilai lebih dapat diberikan kepada peserta olahraga yang
bermain secara sportif, dan bukan hanya untuk menang
dan kalah. Karakter positif (seperti tanggung jawab pribadi
dan sosial) harus diajarkan dan dipelajari dalam permainan
olahraga atau kegiatan jasmani. Program olahraga di semua
tingkat dapat secara khusus dirancang untuk mengembangkan
gaya hidup dengan karakter yang aktif dan positif (Doty, 2006:
6). Tujuannya adalah agar perilaku yang tepat dan bertanggung
jawab, serta nilai-nilai yang dikembangkan dalam olahraga dan
kelas pendidikan jasmani juga akan digunakan di luar sekolah,
di rumah, dan di masyarakat (Doty, 2006: 6). Olahraga tidak
hanya merupakan kebutuhan manusia, tetapi juga merupakan
kebutuhan media untuk mencapai tujuan hidup manusia.
Manusia bergerak bukan hanya disebabkan oleh adanya
dorongan secara biologis, melainkan juga oleh faktor kejiwaan.
Hal itu dapat diartikan bahwa ketika seseorang melakukan
aktivitas gerak dalam berolahraga, seseorang itu sebenarnya
mengalami peristiwa fisik dan psikis.
Selain itu, etika dalam olahraga juga diyakini dapat
membangun karakter. Etika dalam tim olahraga mengacu pada
pengelolaan perilaku peserta dalam olahraga. Meskipun etika
iklim yang berlaku dalam organisasi olahraga tim sangatlah
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penting, tetapi hal tersebut tidak memerlukan sebuah
perhatian khusus. Perhatian yang khusus harus diperhatikan
adalah pada perilaku anggota yang mempengaruhi proses
pembuatan keputusan sebuah organisasi.
Olahraga merupakan sebuah media transformasi sosial
dan budaya. Olahraga dipenuhi oleh individu yang telah
mengaktualisasikan nilai kehidupan manusia, menghormati
orang lain, dan fair play. Perilaku tidak etis dari atlet, pelatih,
dan pembina serta mentor tidak hanya dilakukan dalam arena
olahraga, tetapi juga dimungkinkan di luar arena olahraga,
seperti penggunaan obat terlarang, kekerasan seksual, dan
lain-lain. Jika hal ini terbukti dilakukan maka para pelaku
olahraga akan mendapatkan hukuman sebagai konsekuensi
dari pelanggaran etika sosial. Hukuman dapat diberikan dalam
bentuk penangguhan permainan dalam jangka waktu tertentu.
Selain itu, kepemilikan karakter yang baik dan mulia
harus didasari oleh eksistensi ilmu pengetahuan. Dewasa
ini, pengetahuan yang satu tercerai dari pengetahuan yang
lainnya. Ilmu tercerai dari moral, moral tercerai dari seni,
seni tercerai dari ilmu, dan seterusnya. Inilah sebenarnya
sumber ketidakbahagiaan manusia modern dewasa ini, karena
pengetahuan yang tidak utuh akan membentuk manusia yang
tidak utuh pula.
Untuk itu diperlukan olah pikir dari manusia sehingga
apapun yang dilakukan didasarkan pada proses berpikir yang
rasional. Olah pikir berarti membangun manusia agar memiliki
kemandirian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Olah pikir berorientasi pada pembangunan manusia yang
cerdas, kreatif dan inovatif. Sementara itu, olah rasa bertujuan
menghasilkan manusia yang apresiatif, sensitif, serta mampu
mengekspresikan keindahan dan kehalusan. Hal ini sangat
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penting karena tidak akan ada rasa syukur jika seseorang
tidak memiliki apresiasi terhadap keindahan dan kehalusan.
Olahraga merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan
pendidikan dalam proses pembangunan manusia sehingga
bisa menjadikan dirinya sebagai penopang bagi berfungsinya
hati, otak dan rasa.
Memasyarakatkan dan mempopulerkan olahraga bertujuan
untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih
memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat
olahraga sebagai kebutuhan hidup, khususnya olahraga yang
bersifat 6 M (mudah, murah, menarik, meriah, manfaat, dan
massal). Sehubungan dengan itu, perlu adanya pemberian
kesemp ata n seluas-luasnya kepada anggota masyarakat
untuk melakukan kegiatan olahraga yang didukung oleh
proses pemahaman, penyadaran, penghayatan terhadap arti,
fungsi, manfaat, terlebih lagi pada nilai-nilai olahraga guna
mengembangkan akhlak mulia.
Bagaimanapun kegiatan olahraga merupakan labora
torium bagi pengalaman manusia, mengapa demikian? Karena
olahraga dapat memberikan kesempatan kepada manusia
untuk pengembangan karakternya melalui pengajaran etika
dalam aktivitas olahraga. Sejalan dengan itu, kegiatan olahraga
juga merupakan alat pendidikan dalam membentuk manusia
seutuhnya, yakni manusia yang mampu mengembangkan
kemampuan kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotor
secara integratif.
Menurut Pramono (2003: 20) olahraga dapat dipahami
sebagai proses pembinaan sekaligus pembentukan karakter
melalui perantaraan raga, aktifitas jasmani, atau pengalaman
jasmaniah. Ilmu keolahragaan adalah pengetahuan yang
sistematis dan terorganisir tentang fenomena keolahragaan
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yang dibangun melalui sistem penelitian ilmiah yang mana
produk nyatanya tampak dalam batang tubuh pengetahuan
ilmu keolahragaan.
Situasi kegiatan olahraga sangat erat hubungannya
dengan masalah-masalah sosial manusia. Olahraga sendiri
muncul akibat hubungan antar manusia yang dilandasi oleh
tradisi, norma dan sistem nilai yang terdapat di lingkungan
masyarakat sekitar. Hal ini kemudian menjadikan olahraga
sebagai pranata sosial yang sejak lama di dalamnya telah
berkembang tradisi, norma dan nilai, termasuk ritus-ritus dan
bahkan mitos (Lutan, 1991: 1).
Nilai-nilai sosial yang tercermin pada subkultur olah
raga juga tidak hanya terdapat pada olahraga perseorangan,
tetapi juga pada olahraga tim. Meskipun demikian, perilaku
anggota tim belum menjadi replika yang tepat dari subkultur
olahraga atau masyarakat pada umumnya. Penelitian yang
dilakukan Fine pada 1978-1979 menunjukkan hubungan
yang erat antara pemahaman nilai moral pada remaja Little
League dengan permainan tim bisbol. Motto tim bisbol Little
League adalah karakter, keberanian, loyalitas. Hal ini dimak
sudkan untuk mengatur sikap moral para pemain yang tidak
hanya tercermin dalam permainan bisbol ataupun subkultur
olahraga lainnya, tetapi juga sikap moral dalam konteks
masyarakat (subkultur) yang lebih luas. Dalam konteks tim,
Fine (1978) mencatat empat tema nilai dasar yang diperoleh
dalam permainan bisbol, antara lain sebagai berikut (Eldon
dan Spreitzer, 1983: 38).
1. Pentingnya usaha. Tujuan olahraga adalah untuk menang
sehingga pelatih mengajarkan kepada pemainnya bahwa
bekerja keras akan menghasilkan kesuksesan.
2. Ketangkasan. Pada proses sosialisasi, pentingnya
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ketangkasan menjadi hal yang sering ditekankan pada
permainan. Persoalan ketangkasan memang sangat terkait
dengan kemampuan individual, bukan tim. Oleh karenanya,
ketangkasan merupakan masalah yang diarahkan pada
individual, bukan masalah tim.
3. Nilai kerja sama tim. Kerja sama tim merupakan hal yang
penting untuk menentukan kemenangan. Untuk meraih
kesuksesan kerjasama tim, pelatih memiliki peran yang
sangat signifikan. Oleh karena itu, kemenangan akan diraih
jika pelatih mampu membentuk kerjasama yang baik
antara tim sehingga menghasilkan permainan yang baik
pula.
4. Menang dan kalah. Tujuan akhir dari sebuah kompetisi
adalah cara menghadapi keberhasilan dan kegagalan.
Meskipun ketiga nilai di atas (pentingnya usaha,
ketangkasan, dan nilai kerjasama tim) merupakan sesuatu
yang lahir dan berproses dalam setiap pertandingan, akan
tetapi ujung dari pertandingan adalah meraih kemenengan
ataupun menerima kekalahan. Untuk meraih kemenangan
tentu membutuhkan ketiga nilai tersebut, tetapi tidak
menutup kemungkinan kekalahan menjadi bagian yang
tak bisa dipisahkan dari kemenangan itu sendiri.
Olahraga memberikan kesempatan bagi pelakunya
untuk mengembangkan nilai-nilai sosial. Hal ini di anta
ranya dibuktikan dengan terbentuknya organisasi sosial di
bidang olahraga dengan mengabaikan hierarki masyarakat
berdasarkan kekayaan ataupun status sosial. Di sisi lain,
organisasi sosial justru mendorong nilai-nilai keakraban dan
persaudaraan antara sesama anggota organisasi baik di level
lokal, nasional, ataupun internasional. Selain itu, olahraga dapat
diikuti oleh siapa pun tanpa melihat latar belakang kebudayaan,
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sosial, ataupun ideologi. Dengan demikian, olahraga banyak
memberikan manfaat dalam segi kehidupan sosial, sehingga
Sardjono (1986: 27) menyimpulkan bahwa olahraga
mempunyai peranan yang penting dalam mengembangkan
nilai-nilai kehidupan sosial. Olahraga merupakan mikrokosmos
yang menentukan dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang
positif dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai sosial ini pun
pada akhirnya akan kembali dan dinikmati oleh masyarakat
itu sendiri (Eldon, 1983: 45).
Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Sejalan
dengan itu, manusia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi
oleh lingkungannya. Manusia membentuk dan terbentuk oleh
lingkungan hidupnya. Secara garis besar terdapat dua macam
bentuk hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungan
hidupnya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan interaksi
yang bersifat negatif. Manusia yang dapat berinteraksi secara
positif adalah manusia yang dapat mengubah lingkungan
di mana perubahan-perubahan tersebut terus menjaga
kelangsungan fungsi ekosistem yang ada. Sementara
itu, manusia yang berinteraksi secara negatif terhadap
lingkungannya adalah manusia yang mengubah lingkungannya,
baik fisik maupun sosiokultural melebihi ambang batas daya
dukung lingkungannya, sehingga perubahan tersebut dapat
mempengaruhi keseimbangan ekosistem/lingkungan sekitar.
Berbagai bentuk hubungan antara manusia dengan
lingkungannya, akan dicerminkan melalui pola-pola sikap atau
perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Munculnya
perbedaan perilaku atau sikap orang yang satu dengan yang
lainnya disebabkan adanya usaha pemenuhan berbagai macam
kebutuhan. Berdasarkan teori Hierarchy of Human Needs dari
Abraham (1991), terdapat lima macam kebutuhan manusia.
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Lima kebutuhan tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Kebutuhan pemenuhan fisiologis (physiological needs),
misalnya makan, minum dan istirahat.
2. Kebutuhan akan rasa aman (safety).
3. Kebutuhan akan rasa kasih sayang (love needs).
4. Kebutuhan akan harga diri (self esteem).
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization).
Adanya berbagai macam kebutuhan tersebut, di dalam
pemenuhannya dapat menyebabkan timbulnya berbagai
perilaku. Selanjutnya, perilaku-perilaku tersebut akan
berpengaruh terhadap lingkungannya. Manusia sebagai bagian
dari tatanan masyarakat memerlukan hubungan timbal balik
antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal yang lain,
di samping manusia itu merupakan makhluk pribadi dan
sosial, pada hakikatnya manusia itu juga sebagai makhluk
yang dibangun oleh satu kesatuan jiwa dan raga. Di dalam
jiwa manusia terdapat satu kesatuan unsur pola, yaitu: cipta
(kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotor).
Unsur jiwa dan raga pada dasarnya merupakan potensi
yang dimiliki oleh setiap individu. Proses pengembangan
potensi mengandung makna sosial, artinya manusia tidak
lagi memandang dirinya sebagai makhluk yang dapat berdiri
sendiri, melainkan memerlukan manusia lain. Kalau proses
tersebut dapat berjalan serasi dan optimal, baik jasmani
maupun rohaninya (cipta, rasa, dan karsa) pada gilirannya
nanti dapat diharapkan tercapainya suatu kebahagiaan dan
kesejahteraan.
Bermacam-macam bentuk dalam pengembangan segenap
potensi manusia, dapat dilakukan di berbagai kesempatan,
salah satunya dapat melalui kegiatan keolahragaan. Saat ini
pemerintah berupaya seoptimal mungkin mengembangkan
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dan mendudukkan olahraga menjadi suatu kebutuhan bagi
setiap orang. Himbauan untuk memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat bertitik tolak dari pemikiran
bahwa melalui olahragalah potensi yang dimiliki oleh manusia
dapat dikembangkan.
Kegiatan olahraga bila dihubungkan dengan sikap para
pelakunya terhadap keberadaan bangsa dan negaranya, dapat
memberikan sumbangan yang cukup besar dan positif. Coakley
(1978: 94) mengutip pendapat Douglas Mac. Arthur yang
menyatakan bahwa olahraga merupakan pembuat karakter
yang penting. Olahraga membentuk kaum muda di Amerika
sebagai ”penjaga negara”. Di dalam berolahraga tiap-tiap
pelakunya akan saling berinteraksi dengan pelaku lainnya,
dengan aturan-aturan yang disepakati dan dengan etika-etika
yang diberlakukan dan semuanya saling mengikat.
Secara teoretis ilmu keolahragaan memiliki sejarah yang
relatif lebih pendek dibandingkan dengan ilmu-ilmu disipliner
lain seperti filsafat, hukum, ekonomi dan sebagainya. “Ilmu
keolahragaan” adalah nama bagi wissenschaft yang hasilnya
dihubungkan pada subsistem sosial yang sangat kompleks
yang disebut “olahraga”. Fenomena olahraga sangat beragam,
banyak memiliki wajah, dan dilihat dalam multidimensi. Oleh
karena itu, ilmu yang menguraikan masalah keolahragaan
memperlihatkan karakter yang sangat kompleks (Pramono,
2003: 17).
Kegiatan olahraga sangat erat berhubungan dengan
masalah-masalah sosial manusia. Makna olahraga sendiri
muncul dalam hubungan antar orang yang dilandasi oleh
tradisi, norma, dan sistem nilai yang terdapat di lingkungan
masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, olahraga telah menjelma
menjadi sebuah pranata sosial yang sejak lama di dalamnya
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berkembang tradisi, norma dan nilai, termasuk ritus-ritus dan
bahkan mitos (Lutan, 1991: 1).
Saat ini olahraga sudah menjadi sebuah pranata sosial.
Olahraga tidak diragukan lagi menjadi wahana proses
sosialisasi dan aktualisasi (Lutan, 1991: 1-2). Di dalam
kegiatan olahraga memang terjadi pembinaan potensi dan
kapabilitas melalui pelaksanaan kegiatan secara perorangan
atau kelompok, dan bahkan proses pemb entukan yang
merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik ataupun
kepribadian. Olahraga merupakan gejala biososio kultural,
karena olahraga sebagai pengejawantahan dari lakon manusia
sebagai keutuhan jiwa dan raga bahkan keterpaduannya
dengan lingkungan sosial budayanya. Manusia mempunyai
kedudukan yang sangat potensial untuk dipengaruhi bahkan
mempengaruhi lingkungan masyarakat sekitarnya.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia yang
terdiri atas pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan akan
rasa aman dalam usahanya untuk menikmati kebahagiaan
dan kesejahteraan adalah melalui proses sosial. Keberhasilan
melaksanakan proses sosial ini ditentukan oleh kualitas sikap
dan perilaku yang dimiliki oleh masing-masing orang yang
sangat beragam. Syarat utama yang harus dipenuhi agar
manusia dapat berhasil dalam bersikap dan berperilaku dalam
proses sosialisasi adalah harus memiliki tubuh yang sehat.
Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal
2 tentang Pokok-pokok Kesehatan, disebutkan bahwa sehat
adalah keadaan sehat yang meliputi sehat badan, rohani
(mental), dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas
dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Mengacu pada pendapat
di atas, pengertian sehat mengandung tiga aspek, yaitu fisik,
mental, dan sosial. Olahraga memberikan manfaat yang cukup
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besar dalam pencapaian manusia yang sehat dan mencakup
ketiga aspek tersebut. Keberadaan manusia merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun budaya
sehat melalui dunia olahraga. Berhubungan dengan itu, apabila
setiap manusia memiliki kesehatan yang baik, maka dalam
masyarakat tersebut akan terjadi proses sosialisasi yang baik
pula, sehingga selanjutnya mampu memungkinkan setiap
manusia dapat menikmati kehidupannya sesuai dengan tingkat
kebutuhan dan kemampuannya sendiri-sendiri.
Sehat adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Orang
yang melakukan olahraga biasanya ingin mencapai derajat
sehat yang komprehensif. Untuk mencapai sehat, diperlukan
pemeliharaan dan pembinaan dari semua faktor yang
mempengaruhinya (Ichsan, 1988: 1). Cara memelihara dan
membina faktor-faktor tersebut merupakan tantangan yang
harus dihadapi secara bersama-sama dan terpadu.
Keseimbangan hubungan jiwa-raga individu mengan
tarkan keserasian individual-sosial yang mengantarkan pada
keselarasan total makhluk yang mandiri. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa dalam hal hubungan jiwa-raga sebagai
bagian dari masalah susunan kodrat manusia. Pemikiran
Timur, misalnya, pemik iran hubunga n jiwa-raga lebih
cenderung ke masalah kejiwaan, sementara pemikiran Barat
hubungan jiwa-raga menekankan pada soal kejasmanian.
Namun baik di Barat ataupun Timur, yang paling ideal adalah
pemikiran yang menekankan pada keseimbangan kejiwaan
dan kejasmanian (Supadjar, 1998: 6).
Keseimbangan adalah kata kunci dari ajaran Islam.
Keseimbangan tersebut meliputi kebutuhan jasmani dan
rohani. Olahraga diperlukan untuk memperkuat badan, dan
kebersihan rohani dalam mengontrol sekaligus mengarahkan
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jasmani untuk melakukan aktivitas yang baik dan benar.
Menurut Mahmud (2000: 61-62) antara hati, jiwa, akal, dan roh
pengertiannya saling berkorelasi, saling bergantian tempat,
dan memiliki kemiripan satu sama lain dalam berbagai hal.
Masalah olahraga bukan sekedar masalah mengge
rakkan badan atau mendapatkan kebugaran dari aktivitas
jasmani. Kegiatan olahraga memiliki makna lebih luas lagi, di
antaranya yaitu memiliki nilai-nilai moral di dalamnya. Ketika
seorang pemain yang sangat dibutuhkan dalam permainan
mengalami cedera, ia harus diistirahatkan dalam permainan
tersebut sampai ia benar-benar sembuh dari cederanya,
bukan memaksakan ia bermain dengan cara memberikan obat
peredam rasa sakit. Bagaimana pun tindakan memaksakan
pemain cedera untuk bermain, meskipun pertandingan
tersebut sangat pent ing adalah sebuah tindakan tidak
bermoral karena akan membahayakan pemain tersebut
bahkan membuat pemain tersebut mengalami cacat permanen.
Oleh karena itu, pengkajian etika pengambilan keputusan
dalam olahraga dapat memfasilitasi pelaku olahraga untuk
melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang
berlaku.
Ada pernyataan singkat, bahwa fair play is the very essence
of sport (Ditjen Olahraga dan Pemuda, 1972: 6), dengan kata
lain fair play dapat pula dikatakan sebagai jiwa dari olahraga.
Pernyataan tersebut merupakan penjelasan bahwa suatu
kompetisi olahraga tanpa disertai fair play, maka kompetisi
tersebut tidak dapat disebut olahraga, karena nilai-nilai ideal
olahraga telah luntur dan digeser oleh nilai ”baru” sebagai
konsekuensi dari perubahan sosial. Bagaimana pun, kegiatan
dalam bidang keolahragaan merupakan cerminan dalam
lingkup mikrokosmos dari tatanan masyarakat yang lebih luas.
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Jika nilai dalam masyarakat berubah, maka akan berdampak
nyata pada kegiatan olahraga.
Dewasa ini, persoalan yang paling menonjol dalam
olahraga adalah penerapan fair play atau sportivitas sebagai
nilai inti dalam bidang olahraga. Hanya saja sebagian dari
pelaku olahraga (atlet, pelatih, ofisial) lebih berambisi menang,
tanpa disertai meningkatkan keunggulan aspek teknik dan
taktik. Demikian halnya, insan pers lebih menonjolkan upaya
memperoleh kemenangan dari pada menonjolkan betapa
fair play jauh lebih penting. Akibatnya mereka merasa harus
mengejar ambisi menang tanpa memedulikan etika (peraturan)
yang berlaku. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan
bahwa gejala kekerasan dan kecenderungan memaksakan
kehendak dalam pertandingan olahraga merupakan salah satu
bentuk demoralisasi dan degradasi karakter dalam olahraga.
Perubahan nilai dalam olahraga diidentifikasi sebagai
sebuah bagian dari perubahan sosial dalam masyarakat.
Masyarakat memengaruhi olahraga dan sebaliknya, olahraga
memengaruhi masyarakat. Perubahan nilai dalam olahraga
tercermin dalam beberapa aspek di antaranya sebagai berikut:
1. Perluasan dunia olahraga berkaitan dengan komersiali
sasi dan profesionalisasi olahraga sebagaimana halnya
pengaruh media.
2. Olahraga tampil menempati peringkat tinggi dalam
struktur nilai budaya.
3. Telah terjadi diversifikasi kegiatan olahraga.
4. Diperkenalkannya gaya baru (misalnya aktivitas fitness,
kesehatan, teknik relaksasi).
5. Motif partisipasi dalam olahraga yang kian beragam.
6. Munculnya satu budaya baru berkaitan dengan sikap
terhadap badan.
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7. Merosotnya moral yang berlandaskan pada prinsip tugas
(duty).
Pembentukan karakter manusia yang memiliki sikap sportif
tidak kalah pentingnya dalam dunia olahraga. Sportif disebut
juga sebagai nilai kejujuran, suatu sikap yang tinggi nilainya
dan hanya dimiliki oleh orang yang baik kepribadiannya serta
bersih hatinya. Islam mengenalnya sebagai akhlaqul karimah.
Pendidikan tidak semestinya hanya memberikan pengetahuan
kognitif saja, namun pendidikan harus menjangkau sifat
ihsan (baik) dan menjangkau dimilikinya akhlaqul karimah
(Muhadjir, 1999: 88).
Manusia terikat secara aktif dalam menciptakan dunianya.
Manusia tidak dapat bertindak hanya atas dasar respons saja,
tetapi lebih sebagai penafsiran atas objek tertentu. Penafsiran
bukanlah tindakan bebas dan bukan pula ditentukan oleh
kekuatan manusia atau bukan. Orang menafsirkan sesuatu
(objek) senantiasa membut uhk an bantuan orang lain.
Melalui suatu interaksi satu sama lainnya, manusia mampu
membentuk nilai dan makna dalam suatu kehidupan (Kaelan,
2005: 31-32).
Menurut Lutan dan Sumardianto (2000: 2) fenomena yang
paling konkret sebagai objek formal ilmu keolahragaan adalah
gerak insani terutama keterampilan gerak yang dapat dikuasai
melalui proses belajar. Gerak insani yang juga mencerminkan
puncak-puncak kreatifitas manusia itu dilakukan secara
sadar. Karena itu, manusia harus menggerakkan dirinya
secara sadar melalui pengalaman badaniah sebagai medium
untuk mencapai tujuan tertentu. Realisasi keterampilan
gerak ini tidak dapat dicapai dan dipisahkan dari konteks
lingkungannya, sehingga terbentuk aneka respon yang dapat
dihayati dengan berbagai macam makna. Oleh karena itu,
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gerak insani menjadi objek formal dalam ilmu keolahragaan.
Gerak insani ini mampu membentuk fenomena sosio-biokultural sebagai akibat dari aneka aktivitas jasmani yang
hadir di tengah kehidupan bermasyarakat, yang terkontrol di
bawah nilai dan norma, serta terikat langsung oleh kapasitas
kemampuan biologis manusia.
Implementasi dari gerak insani dapat dicapai melalui
aktivitas olahraga yang mengandung nilai-nilai esensial
bagi kehidupan dan kemanusiaan. Misalnya, ketika bermain
sepakbola, selain mereka belajar keterampilan seperti
menendang dan menggiring bola, mereka juga belajar
bekerjasama, kepercayaan, dan respek kepada orang lain.
Sulit rasanya menciptakan goal ke gawang lawan tanpa adanya
kerjasama yang optimal di antara pemain. Seorang pemain
tidak akan memberikan bola kepada teman sesama tim andai
saja ia tidak percaya kepada yang bersangkutan. Demikian juga
melalui sepakbola dapat belajar menghormati dan menghargai
lawan, misalnya ketika lawan mengalami cedera atau bahkan
memenangkan suatu pertandingan. Nilai-nilai tersebut begitu
menonjol dalam olahraga, sayangnya dalam tatanan praktis
masih jauh dari apa yang diharapkan. Tidak banyak insan
olahraga yang mau dan mampu menerapkan hal tersebut.
Kepentingan sesaat seperti kemenangan dan gengsi tidak
jarang dinilai lebih tinggi dibanding penghormatan terhadap
nilai-nilai kemanusiaan (celebration of humanity).
Tujuan akhir olahraga terletak dalam peranannya sebagai
wadah unik penyempurnaan watak, dan sebagai wahana untuk
memiliki dan membentuk kepribadian yang kuat, watak yang
baik dan sifat yang mulia; hanya orang-orang yang memiliki
kebajikan moral seperti inilah yang akan menjadi warga
masyarakat yang berguna. Untuk mencapai hasil secara
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optimal dalam beraktivitas olahraga perlu dikembangkan
budaya sinergis dari berbagai unsur, antara lain sinergis dari
lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan stakeholder
(masyarakat). Tripilar olahraga sebagai penyangga pencapaian
tujuan akhir dari olahraga mempengaruhi pencapaian pada
kebugaran dan pendidikan anak bangsa yang berkarakter,
diperoleh dari pengembangan olahraga prestasi, olahraga
rekreasi, dan olahraga pendidikan.
Olahraga sebagai sebuah fenomena sosial dan kultural,
tidak bisa melepaskan diri dari ikatan moral kemodernan
yang kompleks. Penerimaan eksistensinya secara sosiologis
dijamin oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan
pasar/masyarakat, atau sebaliknya. Langkah strategis untuk
mengembangkan, penanaman moral, dan pembentukan
karakter adalah dengan menjadikan “Olahraga sebagai
Nation Icon and Character Building”. Hal ini seiring dengan
perkembangan dunia yang semakin kompleks dan penuh
akulturasi. Dengan demikian pengkajian terhadap bidang
olahraga secara aksiologis juga menjadi sarana untuk
mengembangkan pendidikan multikulturalisme.

D. Nilai-nilai Olahraga dan Inti Pengembangan Karakter Bangsa
Era kontemporer adalah era yang banyak ditandai de
ngan berbagai perubahan besar. Ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berkembang sejak abad 20 telah menimbulkan
gelombang globalisasi yang membawa dampak besar hingga
ke berbagai bidang kehid upan negara-negara di dunia.
Masih segar dalam ingatan, pada dekade 1980-1990, term
modernisasi adalah istilah yang sangat terkenal di masyarakat.
Modernisasi dan globalisasi seakan-akan merupakan hal baru
yang membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia ke
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arah kemajuan. Berbagai macam teknologi diperkenalkan,
mulai dari komputer hingga mesin-mesin di bidang pertanian.
Indonesia pun seolah-olah menjadi negara yang sedang
melakukan “tinggal landas” ke arah kemajuan.
Keadaan yang tergambar di atas memang tidak sepenuhnya
salah. Jika menilik kembali pada perkembangan bangsa dan
negara ini di beberapa dekade sebelumnya, memang ada
banyak kemajuan yang mampu membuat negara ini berada
pada posisi atau keadaan seperti sekarang ini. Masyarakat
sekarang mengerti internet juga karena adanya globalisasi
yang telah membawa kecanggihan teknologi informasi.
Persoalannya adalah globalisasi merupakan sebuah paradoks.
Sebagaimana dikemukakan oleh Scheurman (Siswanto, 2010:
5), globalisasi ditandai dengan beberapa fenomena, yang salah
satunya adalah dipahami sebagai a multi-pronged process,
atau sebuah proses dengan multi akibat yang menusuk tajam.
Di satu sisi globalisasi membawa dampak positif yang tentu
tidak dapat dipungkiri, namun di sisi yang lain, globalisasi juga
membawa dampak negatif yang bahkan tidak pernah disadari
sebelumnya. Globalisasi telah membuka saluran informasi
seluas-luasnya secara global sehingga apapun yang ada di
belahan dunia yang satu, bisa dengan mudah diketahui oleh
belahan dunia yang lain. Disadari atau tidak, hal ini membawa
ancaman tersendiri karena dengan terbukanya informasi
tersebut, sangat mungkin terjadi “benturan” antar nilai yang
bisa jadi saling bertentangan. Ketika hal itu terjadi di dalam
suatu masyarakat, dan pada saat yang sama masyarakat
tidak memiliki pegangan yang kuat, maka masyarakat
tersebut akan terombang-ambing dalam krisis identitas yang
disebabkan oleh hilangnya karakter mereka, sebagai akibat
dari tergerusnya nilai-nilai yang mereka miliki.
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Berbagai implikasi dari terjadinya proses globalisasi
tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali
di Indonesia. Kaelan (2005: 1) menyebutkan bahwa kemajuan
teknologi informasi menandai revolusi IPTEK yang membawa
perubahan dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Perubahan
ini sekaligus menjadi tantangan karena hal-hal baru seperti
pornografi, pragmatisme, dan hedonisme mengiringi terjadinya
perkembangan teknologi informasi tersebut. Semua hal
tersebut merupakan fakta yang menunjukkan bahwa karakter
bangsa Indonesia sudah memprihatinkan (Kaelan, 2005: 2).
Globalisasi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat,
bahkan pada taraf yang sama sekali tidak disadari. Globalisasi
tidak hanya mengubah orientasi remaja dan masyarakat
Indonesia yang kemudian menjadi gemar dengan hal-hal yang
berbau Barat (ataupun Korea, yang saat ini sedang trend),
tetapi bahkan sudah mempengaruhi pola pikir dan kepribadian
dengan sangat mendalam.
Derasnya globalisasi terutama yang berkembang melalui
informasi membawa manusia kehilangan jati dirinya. Suatu
media informasi, terutama televisi dapat mempengaruhi
dan bahkan membentuk manusia sedemikian rupa sehingga
informasi dan opini yang dikemb angkan seakan-akan
menjadi suatu kebenaran. Nilai-nilai etika, norma-norma
agama, kadang-kadang sulit membendungnya. Dalam kondisi
seperti ini kehidupan manusia menjadi semakin pragmatis,
materialistis, dan praktis (Kaelan, 2005: 5).
Kutipan di atas menunjukkan bahwa disadari atau tidak,
perubahan yang awalnya dianggap sebagai kemajuan telah
mempengaruhi sikap manusia yang kemudian menjadi
pragmatis, materialistis, dan berorientasi pada hal-hal praktis,
tanpa mau repot dengan proses yang panjang. Maraknya
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kasus korupsi di Indonesia, berbagai kecurangan dalam
pelaksanaan Pilkada, Ujian Nasional, dan bahkan kasus
perjokian dalam penerimaan siswa, adalah salah satu bukti
bahwa sikap-sikap di atas memang telah merasuk dalam
pribadi sebagian masyarakat. Semua penyimpangan tersebut
seolah membuktikan bahwa berbagai nilai luhur bangsa ini
telah dikorbankan hanya untuk mendapatkan materi atau pun
kedudukan yang tidak seberapa.
Melihat adanya berbagai macam perubahan yang terjadi
akibat dari proses globalisasi di atas, tentu yang perlu dilakukan
adalah menanggulangi agar dampak negatif tersebut tidak
terjadi secara terus-menerus. Harapannya adalah agar bangsa
dan negara Indonesia yang dikenal memiliki kepribadian yang
luhur ini dapat diselamatkan. Arnold Toynbee (Kaelan, 2005:
4), dalam A Study of History, mengemukakan bahwa suatu
karya besar budaya dari suatu bangsa dalam proses perubahan
akan berkembang dengan baik jika ada keseimbangan antara
challenge dan response. Di era globalisasi ini, tampaknya
bangsa Indonesia tidak memberikan response yang seimbang
terhadap tantangan yang dibawa oleh globalisasi itu sendiri.
Akibatnya bangsa Indonesia hanyut pada budaya global dan
melupakan budaya bangsa Indonesia sendiri (Kaelan, 2005: 4).
Olahraga adalah aktivitas yang hampir sama dengan
permainan. Secara khusus hakikat olahraga adalah adanya
aturan-aturan olahraga yang memunculkan jiwa sportif
dan semangat fair play. Seseorang yang terlibat di dalam
sebuah aktivitas olahraga, khususnya sebagai atlet dituntut
untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam
olahraga yang ia geluti. Olahraga memang memiliki sifat yang
kompetitif, dalam arti bahwa olahraga tidak hanya melatih
kemampuan dan mengembangkan kemampuan seseorang,
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tetapi juga melatih diri untuk mengalahkan lawan dengan
menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang ia miliki.
Kompetisi ini tidak dilandasi dengan keinginan buta untuk
mengalahkan lawan dengan menghalalkan segala cara. Caracara mengalahkan lawan tetap diatur dengan aturan-aturan
khusus sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang
lain benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk
menunjukkan kemampuannya. Kekhasan olahraga inilah yang
kemudian memunculkan semangat sportivitas yang apabila
dikaitkan dengan upaya pembangunan karakter bangsa, dapat
dijadikan sebagai salah satu rujukan.
Menurut McNamee (2002: 205), olahraga adalah kompetisi
yang diatur oleh peraturan yang mengadu kemampuan
jasmani. Kompetisi yang mengadu kemampuan jasmani
manusia yang satu dengan manusia yang lain seperti ini
sebenarnya dapat dijumpai di dalam kehidupan seharihari, termasuk dalam bentuk pertarungan antar kandidat di
dalam memperebutkan jabatan kepala daerah sebagaimana
disinggung di atas. Aspek-aspek penting kompetisi dalam
olahraga, oleh karenanya dapat digunakan sebagai referensi
atau acuan bagi pembangunan karakter bangsa, khususnya
bagi orang-orang yang berkompetisi, baik di dunia pendidikan,
politik, hukum, maupun di dalam hal-hal yang lain.
1. Relevansi nilai sportivitas dalam olahraga bagi pengem
bangan karakter bangsa
Indonesia adalah negara yang dianggap sebagai nega
ra demokratis karena orang-orang yang menduduki jabatan
legislatif dan eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat.
Pada tingkat nasional ada pemilihan umum untuk memilih
anggota legislatif, mulai dari anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

AKSIOLOGI OLAHRAGA

153

dan DPRD Kabupaten/Kota; serta untuk memilih presiden dan
wakil presiden. Pemilihan serupa juga dilaksanakan di tingkat
daerah, yakni Pilkada yang dilangsungkan untuk memilih
kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati ataupun walikota/wakil walikota. Hingga saat ini pemilihan secara langsung seperti ini
masih terus dilakukan dan dipertahankan sebagai mekanisme
demokrasi yang dianut di Indonesia.
Indonesia boleh saja berbangga dengan sebutannya
sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, tetapi,
dalam pelaksaannya demokrasi tersebut bukannya tanpa
masalah. Salah satu persoalan yang seringkali mencuat, baik
di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada adalah adanya
berbagai kecurangan. Kecurangan ini sangatlah beragam,
mulai dari pemberian uang kepada sejumlah pemilih untuk
memenangkan salah satu kandidat; ‘kampanye hitam’ atau
black campaign untuk menjatuhkan reputasi calon yang
lain; hingga tidak teraturnya data jumlah pemilih. Berbagai
kecurangan tersebut merupakan indikasi bahwa masih ada
persoalan di dalam mentalitas bangsa Indonesia ketika terlibat
dalam sebuah persaingan atau kompetisi. Orang tampaknya
masih enggan untuk bersaing secara sportif dan lebih memilih
untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan yang
diharapkan.
Mentalitas manusia Indonesia yang semacam ini, sedikit
banyak ikut dipengaruhi oleh perkembangan budaya di era
global. Kecenderungan manusia untuk bersikap pragmatis
telah mendorong manusia untuk menghalalkan segala
cara demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kasus
‘kampanye hitam’ misalnya, seseorang bisa dengan mudahnya
mempertaruhkan harga diri dan keluhuran budinya hanya
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untuk menjatuhkan lawan kompetisinya. Berbagai kecurangan
lain pun seringkali juga ikut dilakukan, misalnya dengan
memberikan uang kepada para calon pemilih dengan maksud
untuk membeli ‘suara’ mereka. Kecurangan-kecurangan
seperti ini sangat sering terjadi di hampir setiap pelaksanaan
Pemilu. Hampir semua jenjang pemilihan baik itu di tingkat
nasional maupun pemilu kepala daerah selalu disertai laporan
kecurangan yang dilakukan kubu tertentu.
Dilihat dari sudut pandang olahraga, berbagai kecurang
an yang terjadi di dalam pelaksanaan pesta demokrasi di
Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai
sportivitas dalam olahraga sebagaimana telah disinggung di
dalam pembahasan sebelumnya. Olahraga adalah aktivitas
yang hampir sama dengan permainan. Hakikat khususnya
adalah adanya aturan-aturan olahraga yang memunculkan
jiwa sportif dan semangat fair play. Seseorang yang terlibat
di dalam sebuah aktivitas olahraga, khususnya sebagai atlet
dituntut untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam
olahraga yang digeluti. Olahraga memang memiliki sifat yang
kompetitif, dalam arti bahwa olahraga tidak hanya melatih
kemampuan dan mengembangkan kemampuan seseorang,
tetapi juga melatih diri untuk mengalahkan lawan dengan
menunjukkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki.
Cara-cara mengalahkan lawan tetap diatur dengan aturanaturan khusus sehingga antara pihak yang satu dengan pihak
yang lain benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk
menunjukkan kemampuannya. Kekhasan olahraga inilah yang
kemudian memunculkan semangat sportivitas yang apabila
dikaitkan dengan upaya pembangunan karakter bangsa, dapat
dijadikan sebagai salah satu rujukan.
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Menurut Soewarno (2007: 132) esensi olahraga adalah
fair play, yang memiliki ciri-ciri sikap atau tindakan sebagai
berikut:
1. Keinginan tulus ikhlas agar lawan bertanding mendapatkan
kesempatan yang benar-benar sama dengan dirinya
sendiri;
2. Tunduk pada peraturan yang tertulis maupun peraturan
yang tidak tertulis;
3. Menolak bentuk materiil atau fisik yang berpengaruh besar
terhadap hasil akhir dalam sebuah pertandingan;
4. Menolak untuk mendapatkan keuntungan dari suatu
keadaan yang berakibat merugikan lawan;
5. Tunduk dengan ikhlas keputusan wasit yang merugikan
dirinya;
6. Berusaha secara bijaksana agar wasit membetulkan
keputusan yang salah, yang memberikan keuntungan
kepadanya; dan
7. Sangat teliti menimbang-nimbang cara-cara dalam
memperoleh kemenangan.
Uraian tentang ciri-ciri fair play dalam olahraga di atas,
memperlihatkan bahwa olahraga sangat menjunjung tinggi
sportivitas. Olahraga sarat dengan ‘etika’ yang dituangkan di
dalam aturan-aturan yang berlaku di dalam olahraga tersebut.
Berbagai ciri-ciri tersebut oleh karenanya dapat digunakan
sebagai referensi untuk membangun mental kompetitif bangsa
Indonesia. Sebagai contoh, ciri ketiga fair play di atas, yakni
“menolak bentuk materiil atau fisik yang berpengaruh besar
terhadap hasil akhir dalam sebuah pertandingan”, dapat
digunakan untuk mengubah tradisi money politics dalam
pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Upaya memenangkan sebuah
kompetisi dengan merekayasa secara materiil atau fisik, adalah
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kemenangan yang tidak ada artinya karena hal itu sama artinya
dengan memperoleh kemenangan dengan menyalahi aturan
yang sudah ditentukan. Sikap semacam ini adalah sikap yang
jauh dari sikap fair play di dalam olahraga.
Contoh lainnya adalah ciri keempat sikap fair play yaitu
“menolak untuk mendapatkan keuntungan dari suatu keadaan
yang berakibat merugikan lawan”. Sikap ini dapat digunakan
sebagai referensi untuk mengubah tradisi kecurangan yang
menyertai pelaksanaan Pemilu atau pun Pilkada, seperti
misalnya dalam praktek ‘kamp anye hitam’ atau black
campaigne. Kegiatan melakukan ‘kampanye hitam’ dengan
menjelek-jelekkan kandidat lain dalam sebuah kompetisi
adalah sikap yang berusaha mendapatkan keuntungan dari
suatu keadaan yang merugikan lawan. Harapannya,dengan
jatuhnya reputasi lawan, hal itu secara langsung akan
membawa akibat pada terdiskreditkannya orang yang menjadi
lawannya tersebut, sehingga pada gilirannya dapat membawa
keuntungan pada dirinya sendiri. Sikap seperti ini adalah sikap
yang jauh dari sikap fair play sehingga dapat dikatakan bahwa
orang yang menempuh cara seperti ini, sama artinya dengan
melanggar aturan permainan yang ada. Kemenangan yang
diperoleh dengan kecurangan seperti ini adalah kemenangan
yang tidak ada artinya, dan bahkan orang yang melakukannya
dapat dikenakan sanksi diskualifikasi, yang sama artinya
dengan dikeluarkan dari kompetisi yang sedang diikuti.
Dua contoh tentang keterkaitan antara fair play dalam
olahraga dengan money politic dan black campaign di atas
menjadi salah satu bukti bahwa nilai-nilai dalam olahraga
memiliki relevansi dengan persoalan lemahnya karakter
bangsa yang sedang terjadi di era global sekarang ini. Olahraga,
meskipun secara umum dipahami sebagai salah satu upaya
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untuk menjaga kebugaran jasmani manusia, ternyata memiliki
nilai-nilai yang sangat berguna di dalam membangun karakter
manusia yang terlibat di dalamnya. Ciri-ciri dari sikap fair play
dalam olahraga di atas, dengan kata lain dapat digunakan seba
gai referensi di dalam upaya pembangunan karakter bangsa,
khususnya dalam membangun sikap sportivitas bangsa.

2. Relevansi nilai kedisiplinan dalam olahraga bagi pengem
bangan karakter bangsa
Indonesia adalah negara yang sudah sejak lama berdiri.
Seiring dengan perjalanan waktu, berbagai pembangunan
juga telah dilakukan. Di era Orde baru misalnya, ada program
pembangunan jangka panjang lima tahunan yang disebut
dengan Repelita. Pembangunannya tidak hanya mencakup
pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan di bidang yang
lain, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta pertahanan dan keamanan. Di era reformasi sekarang ini,
pembangunan pun tidak henti-hentinya dilakukan, meskipun
dasar dan arahnya tidak diperinci dengan jelas sebagaimana
Repelita.
Persoalannya kemudian adalah kemerdekaan yang telah
diperoleh selama puluhan tahun belum mampu mewujudkan
tujuan negara secara optimal. Di bidang ekonomi saja
misalnya, negara dapat dikatakan belum mampu sepenuhnya
memajukan kesejahteraan umum, yang di dalam UUD 1945
termasuk dalam satu hal yang menjadi tujuan negara. Warga
yang ada di bawah garis kemiskinan masih tersebar di seluruh
pelosok negeri; biaya hidup, khususnya di kota-kota besar,
masih sedemikian tinggi; bahkan di sudut-sudut kota masih
banyak anak-anak jalanan, yang semestinya dipelihara oleh
negara.
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Keadaan yang ada di Indonesia tersebut akan sangat
berbeda apabila dibandingkan dengan keadaan di negara
tetangga, sebut saja Vietnam. Vietnam adalah negara
yang bisa dikatakan lebih muda dari Indonesia. Pada saat
Indonesia sudah menikmati kemerdekaan, Vietnam masih
disibukkan dengan peperangan. Berkat disiplin dan keseriusan
membangun bangsanya, Vietnam tumbuh menjadi negara kuat
dan diperhitungkan. Saat ini Vietnam sudah menjadi negara
yang patut diperhitungkan posisinya di kawasan Asia Tenggara
karena telah sukses membangun akselerasi negaranya. Semen
tara itu, Indonesia masih saja disibukkan dengan berbagai
persoalan konsolidasi nasional karena lunturnya kepercayaan
publik sebagai akibat maraknya perilaku korupsi dan tindakan
amoral lainnya di berbagai jenjang pemerintahan.
Kesuksesan yang berhasil dicapai oleh negara lain,
misalnya Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, dan China,
sebenarnya bukanlah sebuah keajaiban. Ada proses panjang
yang ditempuh oleh masing-masing negara tersebut sehingga
pada akhirnya dapat mencapai keadaan mereka sebagaimana
sekarang. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah
komitmennya untuk membangun kedisiplinan warga negara
sebagai bagian dari etos kerja yang harus dipegang oleh setiap
orang. Jepang misalnya, mampu bangkit dari keterpurukan
pasca-penjatuhan bom atom tahun 1945 karena menanamkan
kepribadian kepada anak didik bangsa Jepang yang mewarisi
core philosophy Zen, Bushido, dan Samurai (Kaelan, 2005: 7).
Hasilnya, Jepang kini menjadi negara yang kreatif, dinamis, dan
memiliki kepribadian yang tangguh. Di bidang ekonomi, Jepang
bahkan telah menjadi saingan Uni Eropa dan Ameria Serikat.
Situasi yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini,
memang patut menjadi bahan renungan. Bangsa Indonesia
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harus bangkit, dan untuk dapat mencapainya, bangsa
Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain
yang telah disebutkan di atas. Salah satu caranya adalah dengan
membangun sikap disiplin, sebagai bagian dari karakter diri
yang harus terus-menerus dikembangkan.
Kedisiplinan memang seringkali masih dipandang sebelah
mata oleh sebagian besar masyarakat. Sebagai contoh
sederhana adalah kedisiplinan dalam hal berlalu lintas. Sudah
menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar masyarakat
mematuhi rambu-rambu lalu lintas hanya karena takut dikenai
sanksi tilang oleh polisi. Ketika suatu ketika polisi sedang tidak
berjaga, masyarakat dengan mudahnya melanggar ramburambu lalu lintas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Ini
adalah satu contoh sederhana bahwa kedisiplinan memang
belum merasuk dalam diri sebagian besar masyarakat.
Kedisiplinan belum menjadi karakter dan kepribadian yang
melekat dalam diri setiap individu. Itu hanyalah kedisiplinan
dalam soal berlalu lintas. Di bidang yang lain, rendahnya
kedisiplinan masyarakat ini tentu dapat dengan mudah
dijumpai.
Melihat carut marutnya keadaan masyarakat, kiranya jelas
bahwa keadaan tersebut harus diperbaiki. Agar bisa menjadi
bangsa yang maju dan dapat bersaing secara global, bangsa
Indonesia harus melakukan pembenahan dalam banyak hal,
termasuk soal kedisiplinan karena kedisiplinan termasuk
dalam etos kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi
produktivitas individu di dalam menjalankan pekerjaannya.
Memiliki kepribadian yang disiplin, jelas sangat diperlukan
oleh setiap warga negara, dan untuk mencapainya, diperlukan
sebuah referensi yang salah satunya dapat ditemukan dalam
olahraga.
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Olahraga seringkali hanya dianggap sebagai aktivitas
penjaga kebugaran fisik, padahal di dalam olahraga terkandung
nilai-nilai penting yang dapat digunakan sebagai referensi
untuk membangun karakter seseorang. Kedisiplinan di dalam
olahraga, misalnya menjadi satu hal yang penting karena
disiplin tidak hanya terkait dengan hasil yang dicapai, tetapi
juga terkait dengan proses untuk mencapai hasil tersebut.
Artinya, kedisiplinan memiliki dua efek. Pertama, dengan
berdisiplin, seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk
memenangkan sebuah kompetisi. Kedua, dengan berdisiplin
pula, meskipun pada akhirnya hasil kompetisinya tidak sesuai
dengan yang diharapkan, seseorang sudah mendapatkan
hasil yang lain, yakni pembiasaan berdisiplin itu sendiri dan
diperolehnya kebugaran di dalam dirinya.
Oleh karena itu, ketika kita memiliki kepribadian yang
disiplin, dipastikan akan mendatangkan banyak manfaat, salah
satunya adalah adanya efektivitas dan efisiensi. Waktu dan
tenaga akan banyak dihemat apabila seseorang bisa berperilaku
disiplin. Seseorang akan dapat bekerja secara optimal apabila
berdisiplin ketika bekerja, sehingga besar kemungkinan
produktivitasnya akan meningkat. Jika saja setiap individu
di negara ini mampu meningkatkan kedisiplinan, maka
bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan dapat mencapai
keberhasilan di berbagai bidang. Meskipun mungkin hasilnya
tidak sebagaimana yang diharapkan pun, orang yang sudah
berdisiplin akan memperoleh hasil yang lain, yakni dalam
bentuk pembangunan karakter dirinya.
3. Relevansi nilai kejujuran dalam olahraga bagi pengembangan
karakter bangsa
Lunturnya nilai kejujuran, juga merupakan persoalan
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yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di era global saat ini.
Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus yang diberitakan
di berbagai media massa, mulai dari kasus korupsi, contekmencontek pada saat UN, hingga kasus perjokian untuk masuk
ke universitas tertentu. Berbagai kasus di atas adalah contoh
yang sederhana dan sangat gampang dilihat, sebagai bukti dari
rendahnya kualitas kepribadian masyarakat yang mulai terkikis
oleh nilai pragmatisme dan materialisme. Demi memperoleh
harta yang lebih banyak, orang kemudian memilih untuk
mengorbankan harga dirinya dengan melakukan korupsi.
Begitu pula halnya dengan kasus mencontek saat ujian dan
perjokian. Hanya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan,
seseorang kemudian menempuh cara-cara yang tidak terpuji
dan meninggalkan kejujurannya.
Sikap-sikap tersebut adalah sikap yang jauh dari
kepribadian bangsa yang dikenal santun dan menjunjung
tinggi keluhuran budi. Dampak negatif globalisasi telah
mempengaruhi orientasi masyarakat ke arah sikap hidup
materialistis dan praktis sehingga menyukai cara-cara yang
singkat dan gampang untuk memperoleh hasil yang diharapkan,
sekali pun cara tersebut bertentangan dengan kaidah norma
dan peraturan yang berlaku. Sikap semacam ini, jelas harus
dibenahi karena apabila dibiarkan, bangsa Indonesia hanya
akan menjadi bangsa yang lemah. Anak bangsa yang tidak jujur,
tidak percaya diri, justru akan menghancurkan dirinya sendiri.
Cara untuk menanggulanginya, dapat mengacu pada nilai-nilai
yang ada di dalam olahraga, yakni nilai kejujuran, sebagaimana
telah diuraikan di dalam pembahasan sebelumnya.
Nilai kejujuran dapat dipelajari dari olahraga karena
nilai ini memang memiliki kedudukan yang penting di
dalam pelaksanaan setiap pertandingan olahraga. Di dalam
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pelaksanaan suatu olahraga, khususnya yang bersifat
kompetitif, kejujuran dari masing-masing peserta adalah
hal yang utama. Hal ini disebabkan karena ketika seseorang
bertanding di dalam olahraga, yang dipertandingkan adalah
murni kemampuannya sendiri. Baik ketika melakukan
pertandingan voli, sepakbola, renang, bersepeda, bahkan lari
jarak pendek (sprint) sekali pun, yang dinilai adalah murni
kemampuan si pelaku pertandingan tersebut. Teknologi yang
ikut di dalamnya, sama sekali tidak diperbolehkan. Dopping
atau penguat stamina, bahkan juga dilarang dengan sangat
keras, dengan ancaman sanksi yang memberatkan bagi atlet
yang memakainya.
Aturan yang sedemikian ketat di dalam olahraga, tidak lain
adalah untuk menjunjung tinggi kejujuran masing-masing atlet
demi menegakkan sportivitas di dalam olahraga. Seorang atlet
apabila mampu meraih kemenangan berlandaskan kejujuran,
maka ia akan merasakan kemenangan yang sempurna. Begitu
pula sebaliknya, apabila ia tidak memperoleh kemenangan,
maka ia tetap memperoleh kehormatan karena kekalahan
tersebut diperoleh setelah ia mempertaruhkan segala kemam
puan dan ketrampilan yang dimilikinya berdasarkan nilainilai kejujuran.
Sikap menjunjung tinggi kejujuran inilah yang semes
tinya menjadi pedoman hidup bagi setiap orang Indonesia.
Setiap orang harus terbiasa berbuat jujur, dalam tindakan
apa pun, baik dalam bekerja, mengerjakan ujian, maupun
dalam mengikuti kompetisi politik. Kalah dan menang adalah
hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Kompetisi bukanlah
sekadar upaya meraih kemenangan, tetapi juga tentang cara
memperoleh kemenangan itu sendiri. Upaya memenangkan
kompetisi dengan cara-cara yang tidak terpuji dan jauh

AKSIOLOGI OLAHRAGA

163

dari nilai-nilai luhur, sama saja tidak memiliki arti karena
kemenangan tersebut diperoleh bukan atas dasar kemampuan
diri sendiri. Sebaliknya, menerima kekalahan dalam sebuah
kompetisi setelah mengerahkan segala kemampuan yang
dimiliki dan bertindak jujur, justru jauh lebih utama dari
sebuah kemenangan palsu. Inilah relevansi nilai-nilai dalam
olahraga dengan persoalan krisis kejujuran yang melanda
bangsa Indonesia.
Persoalan melemahnya karakter bangsa di era global,
memang telah menjadi persoalan yang sangat serius bagi
bangsa Indonesia. Agar bangsa Indonesia bisa selamat atau
survive menjalani tantangan globalisasi tersebut, persoalan
melemahnya karakter bangsa tersebut memang harus segera
diatasi. Adanya keterkaitan antara olahraga dengan persoalan
bangsa sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi bukti
bahwa nilai-nilai olahraga memang memiliki relevansi
dengan upaya pengembangan karakter bangsa di era global
ini. Olahraga meskipun seringkali hanya dianggap sebagai
aktivitas untuk menjaga kebugaran jasmani manusia, pada
kenyataannya memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan
sebagai referensi atau rujukan bagi upaya pembangunan
karakter bangsa. Nilai-nilai dalam olahraga, seperti sportivitas,
fair play, kedisiplinan, dan kejujuran, adalah nilai-nilai yang
semestinya juga dikembangkan dan dijunjung tinggi oleh
bangsa Indonesia, agar bangsa ini menjadi bangsa yang
tangguh dan percaya diri dalam setiap kompetisi.
4. Relevansi nilai keindahan dalam olahraga bagi pengem
bangan karakter bangsa
Secara etimologis estetika adalah teori tentang ilmu
penginderaan. Selain itu, estetika juga diartikan sebagai
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teori keindahan dan seni. Estetika sebagai salah satu cabang
filsafat sejak zaman Yunani kuno sampai pertengahan abad 18
sering disebut dengan pelbagai nama, yaitu filsafat keindahan
(philosophy of beauty), filsafat cita rasa (philosophy of taste),
filsafat seni (philosophy of art), dan filsafat kritik (philosophy
of criticism). Selanjutnya, ketika istilah filsafat dalam bahasa
Inggris sering diganti dengan theory, maka estetika disebut
juga teori keindahan (theory of beauty), teori cita rasa (theory
of taste), teori seni indah (theory of fine art), dan teori lima
seni (theory of the five arts). Pemikiran keindahan dan seni
sesungguhnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Keindahan
dirintis oleh Sokrates, selanjutnya diteruskan oleh Plato dan
Aristoteles dengan memakai istilah lain. Aristoteles misalnya
memakai istilah poetika (Hartoko, 1984: 16).
Keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas
pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Kualitas yang
paling sering disebut adalah: kesatuan (unity), keselarasan
(harmony), kesetangkupan (symetry), keseimbangan (balance),
perlawanan (contrast) (Gie, 1976: 75). Keindahan dalam arti
estetis murni menyangkut pengalaman estetis dari seseorang
dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya.
Penyerapan itu bisa secara visual menurut penglihatan, secara
audial menurut pendengaran, dan secara intelektual menurut
kecerdasan, yaitu misalnya dalam menikmati berbagai sajak
yang indah. Penyerapan ini tidak semata-mata terjadi dengan
melihat (membaca) kata-kata yang indah dan mendengar
drama yang selaras dari sajak itu, melainkan terutama
memahami dengan kecerdasan makna yang terkandung di
dalamnya (Gie, 1976: 18). Pengalaman estetis adalah tanggapan
seseorang terhadap benda yang bernilai estetis. Hal ini merupa
kan persoalan psikologis. Ciri dari pengalamanestetis adalah di
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mana seorang pengamat mampu menghindari kepentingannya
terhadap benda estetis yang ia amati. Ia harus bersifat objektif
terhadap hasil pengamatan benda estetis tersebut tanpa tujuan
apa pun di luar pengamatan itu sendiri (Gie, 1976: 52).
Olahraga yang bersifat estetis dan olahraga yang tidak
estetis memungkinkan untuk menyadari pertimbangan
estetika yang diterapkan pada macam-macam olahraga. Namun
elemen yang kedua adalah elemen yang paling menentukan,
yaitu perbedaan secara teknis antara ketertarikan dan
penilaian yang artistik (ketertarikan dan penilaian yang sesuai
dengan sebuah karya seni) dan ketertarikan dan penilaian
yang estetis (ketertarikan dan penilaian yang terkait dengan
estetika). Dengan adanya perbedaan tersebut, dapat dipahami
bahwa ketertarikan pada olahraga – bahkan kepada olahraga
yang estetis – akan tetap menjadi sebuah ketertarikan estetis,
tidak akan menjadi sebuah ketertarikan artistik (McNamee dan
Parry, 2002: 7-8). Dalam olahraga, seorang atlet yang sedang
memenangi kejuaraan dengan permainan yang indah, ia akan
dipuji oleh kerumunan orang yang bersorak-sorai.
5. Relevansi nilai patriotisme dalam olahraga bagi pengem
bangan karakter bangsa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), patriotisme
diartikan sebagai sikap seseorang yang bersedia mengorbankan
segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya;
atau semangat cinta tanah air dan bangsa (Alwi, 2005). Hanya
saja sikap patriotisme kerap dimaknai sebagai sikap yang tidak
netral akibat adanya tuntutan moral untuk berpihak kepada
negaranya. Bahkan, patriotisme dalam olahraga sering kali
terkait dengan sikap tercela dan tindakan chauvinistik. Padahal,
sikap patriotisme tidak harus dimaknai seperti itu. Patriotisme
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adalah bagian dari usaha manusia untuk mengungkapkan rasa
cinta terhadap tanah air yang melahirkannya, tanpa perlu
mengorbankan nilai-nilai tanah air bangsa lainnya.
Dalam pertandingan olahraga tingkat regional dan
internasional, kompetisi olahraga antara negara satu dengan
negara yang lain lazim dijumpai. Setiap pertandingan olahraga
dipastikan akan mengobarkan semangat patriotismenya,
demi negara yang dia wakili. Pertandingan sepakbola
misalnya, sering kali berakhir dengan histeria kemenangan
dan kesedihan mendalam. Ungkapan kemenangan dan keka
lahan ini bahkan tidak hanya datang dari para pemain, dan
pelatih, tetapi juga telah menular ke para penonton. Semua
itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai patriotisme para
pemain.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dunia olahraga
bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga aktivitas mental
yang mampu menggerakkan setiap orang untuk mencintai
tanah airnya. Persoalannya, sebagian dari mereka belum bisa
menerima kekalahan. Hal ini sesungguhnya bukan merupakan
perwujudan nilai-nilai patrio tism e, karena patriotisme
mengajarkan sportivitas. Siapa pun yang menang harus diberi
apresiasi tanpa harus mengabaikan kecintaan terhadap tanah
air dan bangsa.
Jika nilai-nilai patriotisme ini diaplikasikan dalam kehi
dupan politik, maka setiap kompetitor dan pendukungnya
sudah selayaknya menerima kemenangan dan kekalahan
sebagaimana mestinya, mengingat siapa pun yang menang
dan siapapun yang kalah adalah sama-sama putra-putri
terbaik bangsa. Mereka sama-sama memiliki tujuan untuk
membangun demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
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Bagaimanapun olahraga menjadi salah satu alat da
lam pengembangan identitas, nasionalisme, dan keman
dirian bangsa. Olahraga yang dikelola secara profesional
akan mampu mengangkat martabat bangsa dalam dunia
internasional. Sejarah telah mencatat bahwa kemenangan
dalam pertandingan olahraga akan berdampak kebanggaan
setiap bangsa. Olahraga secara potensial dan aktual dapat
menjadi rujukan yang efektif untuk membangun kesadaran
berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, ketika seseorang memahami bahwa nilainilai patriotisme dapat diperoleh melalui kegiatan olahraga,
maka setiap pelaku olahraga haruslah menjunjung nilai-nilai
patriotisme dengan cara melampiaskan kegembiraannya
secara wajar terhadap kemenangan bangsanya, tanpa
harus merendahkan negara asal atlet yang kalah. Jika nilainilai tersebut diaplikasikan pada pengembangan karakter
bangsa, maka Indonesia akan terus melahirkan generasi yang
mencintai bangsanya, tanpa harus merendahkan bangsa yang
lain.

PENUTUP

S

etelah melalui kajian yang mendalam tentang nil ainilai olahraga dan relevansinya dengan pengembangan
karakter bangsa, maka dapat ditemukan kesimpulan
sebagai berikut.
Pertama, pada hakikatnya olahraga merupakan fenomena
khas dalam kehidupan manusia dan berdimensi luas. Sebagai
sistem pengetahuan, olahraga memiliki pohon keilmuan (body
of knowledge). Bangunan keilmuan olahraga secara filosofis
menunjukkan karakter yang unik dan komprehensif. Hal
tersebut tercermin dalam landasan ontologi, epistemologi,
dan aksiologi olahraga. Asumsi dasar ontologi olahraga
adalah “gerak insani” (human movement) sebagai potensi
untuk dikembangkan menuju arah kesempurnaan. Gerak
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insani menjadi prinsip pertama dalam ontologi olahraga.
Fokus olahraga pada “gerak insani” menjadikan epistemologi
olahraga lebih bertendensi ke empirisme terbuka. Artinya,
sistem yang memiliki implikasi epistemimologis selalu terusmenerus berubah karena pengaruh eksternal; sehingga
terbuka untuk pendekatan inter, antar, dan lintas disiplin.
Perubahan itu juga terjadi pada aspek aksiologinya. Sifat
keterbukaan atas pengaruh aspek kehidupan yang lain itu,
akan melahirkan nilai-nilai olahraga yang variatif.
Kedua, nilai-nilai menonjol yang ditemukan dalam olah
raga meliputi: (1) nilai sportivitas yang tercermin dalam
terminologi fair play, yaitu bahwa olahragawan harus tunduk
pada norma atau aturan yang berlaku dalam dunia yang
digeluti baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pada
aspek ini, permainan dalam olahraga sarat dengan nilai-nilai
moral. (2) nilai kedisiplinan bahwa dalam dunia olahraga
seorang tidak mungkin mencapai prestasi prima apabila tidak
diiringi sikap yang terus-menerus secara konsisten bekerja
keras atau berupaya berlatih dan berlatih. (3) nilai kejujuran
adalah salah satu nilai yang sangat penting dan mendasar
dalam olahraga. Seorang olahragawan harus berlaku jujur,
terutama saat menjalani kompetisi. Olahragawan tidak boleh
melakukan kecurangan demi untuk kemenangan. Olahragawan
tidak boleh melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai
kejujuran, misalnya berlaku curang dengan mengambil start
mendahului atlit yang lain (misalnya pelari dan perenang),
melakukan doping, dan menyuap wasit. Pada hakikatnya nilai
kejujuran adalah sikap menerima kualitas apa adanya atas
prestasi. (4) nilai keindahan, bahwa pada cabang tertentu,
olahraga sangat terkait dengan seni dan keindahan. Nilai ini
sangat bermanfaat untuk memperhalus budi pekerti manu
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sia. (5) nilai patriotisme, olahraga sangat penting untuk
menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Martabat bangsa
dapat terangkat melalui dunia olaharaga.
Ketiga, era globalisasi dapat memacu pertukaran arus
manusia, barang, dan informasi tanpa batas. Hal itu dapat
menimbulkan dampak terhadap penyebarluasan pengaruh
budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi dan agama dalam
suatu bangsa yang sulit dikendalikan. Glob alis asi yang
membawa pengaruh baik yang positif maupun yang negatif
harus disikapi dengan bijaksana. Salah satu sikap itu adalah
penguatan dan pengembangan karakter bangsa.
Karakter merupakan kualitas perilaku kolektif kebang
saan yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran,
pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa seba
gai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah karsa.
Dalam menumbuhkembangkan aspek-aspek inilah olahraga
memiliki nilai-nilai yang dapat diadopsi untuk penguatan dan
pengembangan karakter bangsa. Tidak dapat dipungkiri lagi
bahwa nilai-nilai sportivitas, nilai kedisiplinan, nilai kejujuran,
dan nilai patriotisme adalah nilai-nilai kemanusiaan tinggi
yang perlu terus menerus ditanamkan dalam setiap dada
manusia Indonesia, sehingga bangsa Indonesia akan tumbuh
menjadi bangsa yang berkarakter kuat.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas, maka dapat
diaj ukan saran-saran sebagai berikut: pertama, untuk
mengemb angkan karakter bangsa, hendaknya pemerin
tah mengoptimalkan usaha memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat. Olahraga hendaknya menjadi
pemersatu bangsa bukan merupakan ajang persaingan negatif
antar kelompok atau daerah yang menjurus kepada situasi
disharmoni bangsa. Usaha-usaha untuk memasyarakatkan

AKSIOLOGI OLAHRAGA

171

olahraga sebaiknya dimulai dari anak-anak, sehingga
pengenalan pendidikan olahraga sejak usia dini sangat
penting dilakukan. Kedua, dalam pengembangan olahraga,
sebaiknya pemerintah tidak hanya mengembangkan jenisjenis olahraga yang diakui oleh dunia internasional dan
dikompetisikan. Olahraga tradisional perlu dilestarikan dan
dikembangkan secara optimal karena di dalam olahraga
tradisional mengandung kearifan lokal yang sarat dengan nilainilai terutama untuk pendidikan anak-anak. Ketiga, terkait
dengan kajian di bidang olahraga yang akan datang, perlu
pengkajian yang lebih mendalam lagi dari sudut pandang
filsafat lain, seperti epistemologi olahraga, ontologi olahraga,
dan filsafat pendidikan olahraga. Keempat, diharapkan nilainilai dalam olahraga segera dapat diimplementasikan dalam
kehidupan sekolah dan masyarakat, sehingga bangsa ini lebih
cepat mewujudkan lahirnya generasi emas Indonesia.
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