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Makna Pendidikan Jasmani

• Makna Pendidikan
• Makna Pendidikan Jasmani
• Gerak sebagai unsur pokok Penjas



The Meaning of Education Based on 
Raka Joni (1981: 14)

1. Pendidikan merupakan proses interaksi 
manusiawi yang ditandai keseimbangan 
antara kedaulatan subjek didik dengan 
kewibawaan pendidik.

(balance interaction between learner and 
teacher)teacher)

2. Pendidikan merupakan upaya penyiapan 
peserta didik mengahadapi lingkungan hidup 
yang mengalami perubahan yang semakin 
pesat.

(preparing the learner to stand before the 
changing of environment)



Continued…

3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan 
pribadi dan masyarakat.(improving the quality 
of life)

4. Pendidikan berlangsung seumur hidup. (Long 
Life Education).Life Education).

5. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan 
prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan 
teknologi bagi pembentukan manusia 
seutuhnya.(sciences and technology 
application)



Pendidikan menurut UU Sisdiknas

• Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 



The Aims and Function of Education 
Based On UU No.20 Tahun 2003

• Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.



Definition of Physical Education Based 
on Bucher and Wuest (1991: 6)

• Physical education is an educational 
process that has as its aim the 
improvement of human performance improvement of human performance 
through the medium of physical activities 
selected to realize this outcome.



Definition of Sport Education Based 
On UU Sistem Keolahragaan 
Nasional No 3 Tahun 2005

• Olahraga pendidikan adalah pendidikan 
jasmani dan olahraga yang dilaksanakan 
sebagai bagian proses pendidikan yang 
teratur dan berkelanjutan untuk teratur dan berkelanjutan untuk 
memperoleh pengetahuan, kepribadian, 
keterampilan, kesehatan dan kebugaran 
jasmani. 



Gerak unsur pokok Penjas

• Gerak: perubahan posisi dalam ruang 
atau terhadap bagian tubuh lainnya

• Dalam pertumbuhan anak dikenal “gerak 
dasar fundamental” (lokomotor, non dasar fundamental” (lokomotor, non 
lokomotor dan manipulatif; Bloom)

• Penjas mengembangkan ketiga unsur 
tersebut



Dua asumsi Penjas

• Pendidikan melalui jasmani
• Pendidikan untuk jasmani
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