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Apa itu????

 Objek Material Olahraga
 Objek Formal Sejarah dan filsafat



Sebuah Pertanyaan Besar

 Apa Itu Sejarah??
 Apa Itu Filsafat??
 Untuk Apa kita belajar Sejarah dan

Filsafat?



Sejarah
Mohammad Yamin:
Sejarah adalah suatu ilmupengetahuan yang disusun atas hasil

penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan
bahan kenyataan atau yang sering disebut dengan istilah
sumber sejarah.

Poerwadarminta:
1. Kesusastraan lama; silsilah, asal-usul.
2. Kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa

lampau.
3. Ilmu, penetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian dan

peristiwa yang benar-benar terjadi pada masalampau.



Tujuan Belajar Sejarah

 Menjadi lebih Wise (bijak).
 Mengambil hikmah dari setiap kejadian

dimasa lampau sebagai sandaran untuk
merumuskan langkah ke masa depan.



Filsafat

 Berasal dari kata Philein yang berarti cinta dan
Shopos/ shopia yang berarti kebijaksanaan

 Ilmu tentang berpikir
 Filsafat merupakan analisa suatu hati-hati

terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu
masalah, dan penyusunan secara sengaja serta
sistematis atas suatu sudut pandangan yang
menjadi dasar suatu tindakan



Periodisasi Sejarah Perkembangan
Olahraga

 Zaman Prasejarah
 Zaman Yunani, Mesir, dan China kuno
 Zaman Socratic
 Zaman Abad Kegelapan
 Zaman Renaisance
 Zaman Modern



Kapan Olahraga Itu
Muncul??

Bagaimana Ciri khas dari
perkembangan olahraga dalam

setiap masa?



Prasejarah

 Ragam olahraga terkait erat dengan
kondisi alamiahny, yakni untuk bertahan
hidup (survive); menombak, berlari,
melempar, melompat.

 Belum ada peraturan yang jelas
 Semata-mata untuk kesenangan



Yunani kuno, Mesir, dan China

 Untuk Upacara dan Persembahan
 Titik tekan utama pada sisi fisik

ditujukan untuk memperkuat kemampuan
militer



Socratic

 Mencari keselarasan Jiwa dan Fisik;
olahraga tidak semata untuk kekuatan fisik
belaka, namun sebagai sarana mencari
harmony/ keselarasan hidup



Abad Pertengahan

 Otoritas wahyu overdominan
 Semua kehidupan hanyalah untuk

penghambaan pada Tuhan.
 Fisik tidak penting, yang lebih penting

adalah spirit/ jiwa.
 Olahraga mati suri.



Renaisance

 Kembalinya dominasi akal budi
 Kebenaran bukan lagi hanya disandarkan

pada wahyu, tetapi pada manusia
 Kehidupan dunia menjadi suatu hal yang

berharga dan penting untuk dinikmati.
 Mendambakan keselaran jiwa dan tubuh



MODERN

 Modern Awal : Hampir sama dengan pada
zaman renaisance

 Modern Pertengahan: hampir seluruh
dunia dilanda perang (PDI/II) olahraga
ditujukan bagi kesiapan militer

 Modern Akhir…………….????



Refleksi Filosofis

 Bagaimana Jalanya rentang sejarah??
 Bagaimana dengan kenyataan olahraga di

masa kini ataupun juga masa depan?
 Bagaimana dengan konteks ke

Indonesiaan?
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