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BAI} I

PENDAH TJI,TJ.\rr'

A. Latar Belakang lllasalah

Hamdani ( 1986.8) mengemukakan bahwa "pendiclikan dalam arti umum rnencakup

segala usaha dan perbuatan dan generasi tua untuk rnengalihkan pengalanrannya.

pengetahuannya, kecakapannla, serta keterampilannva kepada anak atau generasi muda untuk

memungkinkannya, melaliukan fungsi hidupnya clalarn peruaulan bersama. densan sebaik-

baiknya.

Harun Nasution (1996 122) mengemukakan bahrva agama Islam datang di dunia untuk

mernbimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia tjan akhirat oleh karena itu, tul uan

dari agama Islam adalah membina manusia agar sehat jasmani dan rohaninya. Intisari da1 ajaran

Islam adalah berkisar dari masalah baik dan buruk, yang baik akan membarva kepada

kebahagiaan dan yang buruk akan membawa kepada kemudaratan dan kesengsaraan

Menurutnya, pendidikan agama Islam yang yang diterapkan di sekolah umum dipenuaruhi oreh

trend pendidikan Barat yang lebih rrengutamakan pengajaran dari pada pendidikan moral.

Quraish Shihab (1994:241) menjelaskan bahrva peran sentral dari pendrdikan agama

lslam adalah diperlukannva peran aktif semua pihak. Sehingga cita-cita sosial agama Islam dapat

diierjuangkan oleh semua pihak. Untuk rrerealisasikan hal rersebut, maka perlu menumbuh

:uhurkan aspek-aspck akrJah Jan etrka darr pcmcrruknla Drrnurci drri prnJidikan p.Jj\\ran

bagar setiap pribadi, keluarga, tjan masvarakat. Sehrngga akhrrnva mencrptakan hLrhun_q211 yun,

scrasi antara semua anggota masvarakat rang salah satu cerminannya aclaalah kesejahteraan

lah iri1,ah.
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Yahya (2006:10) mengemukakan bahrva Pcndidikan Aqama Islam adalah pernbirrbrngan.

pcndidikan yang ditujukan untuk rnenga.jak anak agar rrcmah.lmi. mcnghayatr dan rncngamaikan

alaran agamanva, yang drlakukan dcnean pembc.ian pcngcrtiarr pcrnbiasaan keteladanan,

rnenciptakan suasana vang a-uarnais sehrngga anak terscblrl tampil scbagai orang \ang bcrrrran

dan bcrtaqrva kepada Allah SW I'

-talib (1997.26) rnengerrLrkakan bahrva pendidrkan aganra Islam ialah bimbingarr yang

drberikan oleh seseorang kepad:r seseorang agar ia berkembang secara maksimal dengan ajaran

agama Islam. Sedang bila diurai secara terpisah mengenal pendidikan agama Islam, maka dapat

kita pahami bahrva suatu dtsiplrn dan berbagai bagran komponen.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dipahami bahrva pendrdikan agama lslam

pada dasamya adalah rnerupakan upaya pembinaan dan penge.bangan potensi manusia agar

tujuan kehadirannya dr dunia ini sebagai hamba Allah dan sekahgus sebagai khalifah Allah, serta

beramal sebaik mungkin. Karenanya pendidikan agama Islam adalah merupakan pengenalan dan

pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalarn diri manusia terutama dalarn

lingkungan keluarga untuk membentuk pribadi anak dalarn tatanan wujud pembinaan-nya,

sehingga hal ini membimbrng kearah pengenalan dan pengakuan l uhan yang tepat.

Disinilah tergambarkan bagaimana peranan pendidikan agama Islam dalam membentuk

pribadi anak sehingga diharapkan oleh keluarga dan guru dapat mernbina dan mengarahkan serta

memotivasi kepada anak, agar benar-benar menjadi anak berkepribadian yang baik.

Ilal ini seiring dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tenrans Sisrem pendidikan

\asional (2003.7) n.ienvatakan bahs,a. "pendidrkan nasional bertLrjuan nrengerrbangkan potensr

rcserta didik auar rnenjadi manusia vang berirran dirn bertaqrva kepada -l-Lrhan yang N{aha L;sa.
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bcrahlak rnulia, sehat. berilrnu. cakap. krcarrl. mandiri, dan rncnjadi \\arqa nogura vang

dcrrokralis scrta bertanggung.lar'" ab dalam rangka nrcncerdaskan kchidupan bangsa"

l)engan dern;kian, pendidrkan aqarra lslarr disini diartikan sebagai Lrpaya sadar van!

rlrlakLrkan oleh mcrcka r,ang rncrrilrki tanggun!.ja*,ab lerhadap pcmbinaan. birrbingan pcrrq

L'rrbzrngan serta pengarahan potensi 1-ang drmiliki anak agar mereka dapat bcrfirngsi dan

berperan sebagaimana hakekat ke.jadiannl'a.

Begitu pentingnya pendrdikan agama Islam dalarn lingkungan keluarga dalam rangka

pembentukan pribadi anak, maka dengan dasar rtu. melalui pendidrkan Agama lslarn dalarn

Iingkungan keluarga, maka dapatlah terbentuk pribadi anak. Namun realita menurlukkan bahrva

pcndidikan agama Islam dalam lingkungan keluarga belurn terlaksana secara merradai

scbagaimana vang diharapkan dalam pembentukan pribadi anak. Dan dibuktrkan beberapa

f'enomena dikalangan masyarakat, yaitu masih ada ditemukan di dalam Iingkungan keluarga

belum memberikan perhatian kepada pendidikan agama Islam sehingga anaknva yan! usra

sekolah kurang memahami seluk beluk tentang ajaran agama sendiri, masih ada orang dan uulr

kurang peduli terhadap pendidikan agama Islam pada lingkungan keluarganya, sehrngga

pembentukan pribadi anaknya yang usia sekolah kurang memadai. Bahkan ada dalam lingkungan

keluarga tidak rnengenal bagairnana sebenarnya agama Islam yang dianulnya. sehingga anaknya

pun tidak memahami ajaran agamanya sendin.

Pada hakikatnva Pendidikan jasrnanr. olahraga dan keschatan adalah proscs

pendidikan vang memanfaatkan aktivilas fisik untuk menghasilkan peruhahan holrstik dalarn

kualjtlas individu. baik dalam hal llsjk. rrental, sefia emosional Pcndrdikan.jasmani. olahraga

Jan kesehatan merrperlakukan anak sebagai kesatuan utuh. maklrluk total. dari pada hanla

ncnganggapnya sebagai seorang vang tcrpisah kualjtas fisik dan mentalnva
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Rosdianr, (20 li:I,10) rnengcmLrkakan bah*a pcndidikan jasnrani merupakan bagian

rntegral dari proses pendidikan. Artinya, pcndidikan rnen3adi salah salu mcdia untuk membantrr

lcrcapainya tuiuan pcndidiklrn scc.ltt kcseluruhan proses pendrclikan .jasnrani drharapkan dapat

bcrkonstribusi posilil terhaclap incleks penrbangunan mzlnusia (human indcx dcvcloplnent).

I)ermainan, reaksr ketangkasan, olahraga konrpetensi, clan irktivitas-akti'rtas lainnya, merupakan

maleri-lnateri vang terkandung dalam pendidikan.1asmani karena diakui mengandune nilai-nilai

pendidrkan yang hak iki.

Paturusi, (2012 : 1) mengemukakan bahrva: pendidikan jasmani dan olahraga (penlasor)

adalah proses pendidikan melalur aktivitas jasmani dan olahraga )'ang terpilih untuk mencapai

tLrjuan pendidikan. Darr pengertian ini, mengukuhkan bahwa pendidikan jasrnani dan olahraga

merupakan bagian 1'ang tidak terpisahkan dari pendidikan umum. 'I r-rluannya adalah untuk

membantu anak agar tumbuh dan berkembang secara rvaj ar sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional, yaitu menjadi manusia Indonesia seutuhnva.

Salah satu laklor yang dapat dikaitkan dengan pendidikan agama Islam adalah morrr asi

belajar sisrva dalam mata pealaran pendidikan jasmani di sekolah madrasah rsanarviyah (MTs)

atau sekolah menegah tingkat pertama (SLTp). Dengan adanya peningkatan pendidikan agama

lslam 1'ang dimiliki oleh sisrva Madrasah rsanawiyah (MTs) Model Makassar dapat

neningkatkan motlvasi belajar sisrva terhaclap maten pembelajaran pendidikan jasmani.

' Madrasah rsanawiyah (M'fs) Model Makassar adalah salah satu sekolah unggulan vang

ada di Kota Makassar yang bernaunu dalam Kementerian Agama. l-etak keunggulannla karena

mampu nrenradukan dua sistem yang diterapkan di sekolah terebut r,ang titlak di terapkan di

stkolah lainnya. Sistem tersebut adalah pendidikan berbasis agama (plus) dan pcndidikan

:trbasis u:rum (plus). Sehingga sistcrr ini mudah menemukan nrodel pcmbelalaran Schinsga
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penelitian inr juga nantinya akan menemukan sistem baru dalam pcnerapan pendidikan agarna

islarr supaya dapat memotivasi sisr,va dalam pembelajaran pendidikan jasmani.

Dengan penerapan pendidikan agarna Islam yang bercirikan Plus cli Madrasah tersebut,

maka semakin membangkitkan semangal sisrva untuk meningkatkan motivasi belajar khususrr_va

nrata pelajaran pendidikan jasmani. Dirnana mata pelajaran pendidikan jasmani merupakan mata

pcla.1aran paporir yang diminatr sisrva

A. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti perlu dibatasi secara spesifik, agar tidak menimbulkan salah

penafsiral dalarn dalam penelilan sehingga sulit untuk dipahami, mata permasalahan yang akar dicari

jawabannya sebagai berikut :

l. Bagaimana peranan pendidikan agama Islam terhadap rnotivasi belajar pendidikal jasmani pada

siswa MTs Model Makassar ?



B-{B II
,I'IN,IATIAN 

PT]S'I'AK{

\, T] PISI'F-IV'IO I,OG I PEN DI I) I KA \ A(; d NlA IS LA [T

l. Konsep Dasar l,endidikan Agama lslam

Lukrnan, dkk ( 1993.232) rnenjelaskan bahrva "pcndiclkan adalah proses pengubahan dan

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam rlendew.asakan manusia melalui upaya

pcngajaran dan peiarrhan". Muhibbin Syah i 1995:10) bahrva ',pendidikan dapat diartikan sebagai

proses dengan metode-metode tertentu, sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman,

,lan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan". Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesra (1993:10) ialah "sistem, prinsip kepercayaan kepada 1-uhan yang Maha Esa dengan

ajaran dan kewaj iban-kewaj ibannya yang bertahan dengan kepercayaan itu".

l.arvrence (2004.7) bahrva Islam adarah srstem keagamaan yang luas dan kompleks, yang

trdak hanya dibentuk oleh berbagai dahl metafisik dan tuntutan etika, melainkan juga oleh

kondisi-kondisi pemerintahan modern". Abdul Malik, dkk (2005:2) mengemukakan pendidikan

aqaa Islam sebagai petunjuk yang meliputi seluruh segi kehidupan setiap manusia untuk

mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat,'. Selanjutnl,a pendidikan agama lslam

adalah sesuatu yang menumbuhkan kemampuan dan me*bina sikap hidup secara islami, bark

'.rntuk sendiri maupun untuk orang lain.

Sri Minarti (20i3:25) menjelaskan bahrva pendrdikan Islam merupakan pendidikan yang

:.cara khas rremiliki ciri islami, berbeda dengan konscp pendidikan lain yang kajianni,a lebih

nrL-r.nfbkuskan pada perberdayaan umat berdasarkan Aiquran dan hadis. Artinva kajian

rentlidikan islam bukan sekcdar menlangkut aspek nornratif ajaran Islam, tctapi .Juga tcrapanny.a

:rlam ragam materi, institusi, buda1,a. niiai dan dampaknya terhadap pemberdel.aan urnat Oleh
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'.lrcnll itll, pemahaman tentang matcri. rnstrtusi. kultur. dan sistern pcndidikan mclrpakan sltu

\tijatLiiln lang holistik, bLikan parsial dalam mengcmbangkan sumber daya manusia \'ang

:cn rnan berislanr ^ berihsan

Ramayulis dan Samsul Nizar dalarn Sri lVljnarti t2013;16) rnenclelin isikan pcndrdrkan

-:ranra lslam sebagar sistem memungkinkan pesefla didik dapat mengarahkan kehidupannya

'.'suai dengan rdeologi Islarn. Melalui pcndekatan ini. ia dengan nruclah nrentbentuk kehidupan

.lrrrnva sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. Sementara s.ijact Flusai Ali

.\srraf dalam Sri Minarti (2013:26) mendetinisikan pendidikan agama lslam sebagai pendidikan

''ang melatih perasaan murid-rnurid dengan cara-cara tertentu sehigga dalam sikap hidup,

irndakan, putusan dan pendekatan terhadap segala jenrs pengetahuan sangat dipengaruhi oleh

nilai-nilai spritual dan sadar akan nilar etis Islam. Adapun A. Ibrahimy dalam Sri Minarti

l0l3:26) menerangkan bahrva pendidikan agama lslam adalah pendidrl.,an 1'ang memungkin

.eorang manusia untuk memimpin hidupnya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga ra dengan

nudah mampu mencetak hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.

Muhaimin (2009:11) mengemukakan bahrva inti dari pendidikan agama Isiam ada dua,

'xrlu p(rtamu; pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau

-lrdirikan dengan hasrat dan niat dengan rnengej arventahkan ajaran dan nilai-nilai Islan. Kedutt.

:-:ndidikan lslam adalah pendrdikan yang dikeinbangkan dari dan disemangati atau dijrrvai oleh

: .lran dan nilai-nilar Islam. Dalam pengertian kedua ini, pendidikan lslam dapat mencakup ( J)

':'nala sekolah,rmadrasah atau prnrplnan prrrLLruan trn..sl \ang mengelola tlan rrengcmbangkan

,..ii\rtas kependidikannya yang disemangati atau dijirvai oleh ajaran dan nilai-nilai Islant. serta

.::ilqa-tcnaga penunjang pendidikan scpefti perpLrstakaan, laboratorium. teknisi sumber belajar

.,r.: nrcndukung tcrciptanva suasana, iklirn dan budava keaqamaan Islam rii sekoiah
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Dari kedua pcngertiiln pendidikan lslanr tersebut di atas, rnaka pcngcnran pcrtarna lebih

incnekankan aspek kelenrbagaan dan program pendidikan Islm, clan vang kcdua lebih

nenekankan aspck rzrl dan.r/,ri11 Islarn yangmelekat pada sct:ap aktivitas pendidikan.

Konsep pcndidikar egarna lslam dapal ditcmukan tlalam peristi*,u Luqman ketika

;nengajari anaknya seperti vang di.jelaskan oleh Allah SW f dalam Al eur,an Surah l_uclman avat

r l vaitrr

^J1;- y'll JlJ*iJl ;t airL.: :l-Fi;Y,.+ ! a!+ rtr a+) Jt^lil Jl-6 ilr

Artinya i

(Dun ingutluh kerrku Luqntan berkalu keputlu urutka,,a, tlryukttt dtu ntenrhcrikcttt
:vluJtu'un keputlunyu"- Hu! unukku,.lungunrt& kunnt ntentpcr"-'ekutt&un ,4lluh, :esttrtggtitn\,ct
,nentpersekutukan AIIuh aduluh bcnar-benur ket/:tl iman yang hesur).

Ayat ini menjelaskan lungsi orang tua sebagai pendidik tidak pernah lepas dengan

anaknya dalam memben peiajaran. Namun nilai-nilar utama yang ditanamkan kepada anaknya

membentuk karakter anaknva melalui pendekatan ajaran Islam 1,aitu tidak mensyerkatkan Allah

Kemudian menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

2. Tujuan Pendidikan r\gama lslam

Arifin (2000.54)mengemukakan bahrva pendidikan agama Islam harus berkembang dari

pola dasarnya vang akan membentuk menjadi pendidikan yang bercorak dan beru,atak serla

reryirva Islam. Sif-at konststen dan konstan ciari proses pendidikan tersebut tidak akan kcJuar pola

]asarnya sehingga hasilnyajuga akan sama dengan pola dasar tersebut.

Meletakkan pola dasar pendidikan agama islam harus rneletakkan nilai-nrlai dasar asama

'' lng tnemberi ruang lingkup berkembangnl'a proses kependidikan Islanr dalanr rangka rrencapai

:u.juan. Bukannva nilai-nrlai dasar yang dibentuk itu merrpunvai kecendrugan unluk

::enqhantbat atau menghalansr berkembangn,va proses tersebut
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Olch karena itu, pcrlu mcmahami lalsalbh pcndidikan Islarr. karcna ra nrcnladr darsar

.rkaligus mengarahkan tiiuan. Karena menyangkul pcrrnasalahan talsalah. rnaka dalam poia

.teser pcndidrkan agarnr (slam, mergandung palrd:rnrar ls\?rm rcntang prrnsip-prinsrp \chiriupan

:llrn rava, prinsip kehidupan nranusia sebagai pribadi. dan prinsip kehidupan sebagai nrakhluk

5osial Ketlua prinsip tersebut akan melibatka pembahasan secara mcndalarn yang menllrst

teknik tilosofis dapat dikernukakan sebagai berikut . a- Anlologi : yang rnembahas tentangasal

usul kejadian alanr nyata dan di balik alam nyata, b. Iiptstetnologi : yang membahasa tentang

kemungkinan manusia mengetahui gejala alam, c. Ankiogi. yang membahas tentang nilai-nilai

dan teori nilai atau yng disebut etika.

Zakiyah Darajat (2000:29) menjelaskan pengertian tujuan atlalah suatu diharapkan

setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesar. Adapun tujuan pendidika acama lslam adalah

menladikan manusia sebagai lnsrzn kunil dengan pola taqrva insan kamil artinya manusra utuh

rohani dan iasmani dapat hidup dan berkembang secara rvajar dan normal karena taq\vanva

kepada Allah srl,t. lni mengandung arti bahu'a agama Islam diharapkan menghasilkan mzrnusia

rang berguna bagi dirinya dan masvarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan

mengembangkan ajaran Islam dalam hubungannya denga Allah su1 dan dengan manusra

:.sarnanya, dapat mengambil manlaat yang semakin menrngkatkan dari alam semesta ini untuk

\.pentingan hidup di dunia dan akhirat.

' Zakiyah Darajat (2000:29) adapun tujuan pendidikan agama Islarr ciapat diklasjfikasi kc

.::iam empat tujuan. yaitu .

i -l'uj 
uan [Jmum

Iujuan umum ialah tujuan yang akan drcapar dengan sernua kegiatan pedidikan. baik

::nlan penga.jaran alau dengan cara lajn.'fujuan rtu rleliputi seluruh aspek kemanusiaan I'ans
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nrclupitu sikap' tingkah laku, penamprlan. kebrasaan tlan pandangan Iujuan urnunr ini bcrirecla

Jcngan setrap tingkat umur. kecerdasan. situasi dan kondisi, dengan kerangka vang sama. l3cntLrk

rnsan katnil dengan pola takrva harus dapat tergarrbar pada pribacli scscoran!r yang suah tlrtirk.

*alaupun dalanr ukuran kccil dan mutu vang rendah. sesuai denpan linrkar-tingkat lcrscbut.

Cara atau alat vang paling el'ektil dan ellsien untuk mencapai tuluan penditlikal ialah

pcnuajaran Karena itu pcnga1aran scring diidentikkan dengan penchdikan. ureskipun kalaLr rstilah

rni sebenarnyir tidak sama. pengajaran ialah poros me'buat jadi terperzr.lar

, tahu.mengerti.menguasai.ahli.belum tentu mengkhayati dan menvakini). sedang penditlikan

ralah membuat orang jadi terdidik (mempribadi,menjadi adat kebiasaan) Maka pen*a;aran

rqama seharusnva mencapai tuluan pendidikan agama.

1'ujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional

negara tempat pendidikan islam itu dilaksanakan dan harus clikaitkan pula dengan tu.luan

rnstitusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. -fujuan umum itu tidak dapat

Jicapai kecuali setelah mealui proses pengajaran, pengalarran, pembiasaan. pengha'atan dan

*erakinan akan kebenaranya. 1'ahap{ahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendrdikan ibrmal

sekolah,madrasah) dirumuskn dalam bentuk tujuan kurrkuler yang selanjutnya dikernbangkan

Jalam tujuan intruksional

J l-ul uan akhir

' Pendidikan islam itu berlangsung selama hidup, maka tujLran akhirnl,a terdapat pada

.'.:rktu hidup didunia ini telah berakhir pula Tujuan umunr )ang berbentuk insan karnil dengan

:{rla taqwa dapat mengalami pcrubahan naik turun, bertanrbah dan berkurang cialanr perjalanan

- iup seseorang Perasaan, iingkungan dan pengaraman dapat meir pengaruhr nya. Karena iturah

:--'nJidikan islam itu berlaku seianra hidup untuk menurrbLrhkan. memupuk, rnengc rn blrngka n.
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memelihara dan mempertahankan tLrjuan pendidikan r-ang terah di capai. orang yang sudirh ta*,a

dalam bentuk insan kamil, masih perlu mendapatkan penditlikan dalanr rangka pengerrbangan

dan penyernpurnaan' sekrang-kurangnva pemeriaraan supava tidak runlur dan beruran-q.

meskipun pendidikan oleh diri sendir dan bukan dalanr pendiclikan fbrma). 1.ujun akhir

pendidikan isla*r itu dapat dipahami dalam flrman A ah dararn Surah Ali Imran avat l0f- r,arrLr .

"rJ* r-i, YJ Lrr"" ) r r.j Lil G: ai,l rr':l IFI JCI kri r:

Artinya :

ly'ttltui ottttg-orang y(1ng berimun, berlaqv,uluh ktntu kepuclu Alluh tlutgun scheptu. harturnytr
rutlwa; tlun.languluh kamu tnat kecuctli tlulunt keutlaun nu).slint (ulurun isl).m ).

Mati dalam keadaa berserah dir kepada Allah sebagai rnuslim yang merupakan ulung

dari taqrva sebagai akhir dan proses hidp jelas berisi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari

proses pendidikan itu yang dapat di anggap sebagai tujuan akhirnya. rnsan kamil yang mati dan

akan menghadap Tuhanya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan islam.

3. Tuj uan sementara

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapar seteJah anak didik diberi sejumrah

pengalaman tertentu yang dirancanakan dengan suatu ku'kulum pendidikan formal Tuluan

operasional dalam bentuk tujuan intruksional yang dikembangkan menjadi tujuan intruksional

umum dan khusus (TIU dan TIK), dapat dinggap tujuan sementara dengan silat yang agak

berbeda.

Pada tujuan sementara bentuk rnsan kamil dengan pola taqr.va sudah kelihatan meskipun

lalam ukuran sederhana, sekurang-k urangnva beberapa ciri pokok sudah kelihatan pacla pribadi

:nak drdik -fujuan pendidikan islam seolah-olah mcrupakan suatu lingkaran yang pada tingkar

:aling rendah nrungkin merupakan suatu lingkaran kccil. Se*akin tinggi tingkatan pendidikany,a,
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lingkaran tersebut semaktn bcsar 'lctapr sejak dari tujuan pcndidikan tinllkat permLrlran, bcntuk

lingkarannya sudah harus keiihatan Bentuk lingkaran inilah vang rncnggambiirkan insan kamil

rtLr I)isinrlah barangkali perbedaan vang rncndasar bentuk tLrjuan pendidikan islant dibanclingkan

.lcngan pendidtkan lainnva.

Sejak tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. gantbaran insan karril itLr hendaknva

.Lrdah kelihatan. Dengan kata larn. bentuk rnsan kamil clengan pola laqrvr harus itu harus

kclihatan dalam semua tingkat pendidikan lslarn Karena itu setlap iembaga pendidrkan Islama

harus dapat merumuskan tujuan pendidrkan islam sesuai dengan tingkatan jenis pendidikannya.

Ini bera(i bahwa tujuan pendrdikan Islam dr Madrasah Tsanarviyah berbeda dengan tulLran di

\{adrasah 'Aliyah, dan tentu saja berbeda dengan di sMl p. Meskipun demikian, polanl,a sama

raitu takwa dibentuknya sama, vaitu Insan Kamil. yang berbeda hanva bobot dan mutunl,a sa.]a.

L Tujuan Operasional

Tujuan operasional ialah tujuan praktis vang akan dicapai dengan sejunlah kegiatan

oendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan r,ang sudah di

rcrsiapkan dan di perkirakan akan mencapai tuJuan tertentu disebut tujuan operasional. Dalam

i'endidikan formal, tujuan operasional ini clisebut juga tu.juan instruksional vang selanjurnya

Jikembangkan menjadi tujan instruksronal umum dan tuiuan instruksional khusus (TlU dan

,lK). Tujuan instruksional ini merupakan tujuan pengajaran vang direncanakan dalam unit-unit

,. egratan pengajaran.

Dalam tujuan operasional ini lebih banvak drtuntut dan anak didik suatu kcmanrpuan dan

':ieramprlan tertentu. Sif'at operasionalnya Iebih dr ton-lolkan dari sifat penghavatan dan

'cpribadian. Untuk tingkat yang paling rendah. sii-at vang berisi kemarnpuan dan

' ':terampilanlah vang ditonjoJkan lvlisalnr,a. ia dapar bcrbual. terampil rnclakukan. lancar
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:rcngucapkan, mengerti, memahami, meyakini dan rrcngh:rrati adalah soar kecil. Dararr

pendidikan hal ini terutarra berkaitan dengan kegiatan tahrrir,ah, seperti bacaaan clan kaifiyat

:rlat, akhlak dan tingkah Iaku. pada masa pcrmulaan vang penting ialah anak didrk rrampu dan

ierarnpil berbuat, baik perbuatan itu pcrbuatan liclah (ucnpan) ataupun perbLratan anqgota badan

Jainnya. Kemampuan dan keteramprlan Vang dituntut pada anak didik_ merupakan sebagian

kemampuan dan keterampilan insan Kamil dalam ukuran anak, yang rrenLrju kepatla bentuk

rnsan Kanril yang semakin sempuma (meningkat). Anak harus sudah terampil ibaclat, (sekuranu-

kurangnya ibadat wajib) meskipun ia belum memahami dan menghavati ibadat itu

Zainuddin, dkk (r990:44) mengemukakan bahrva tLquan utama penrlidrkan adarah

mernbentuk akhlak yaitu menghendaki kerohanian, keutamaan jirva, kemuliaan akhlak dan

kepribadian kuat, itu merupakan tujuan utama dan pendidikan bagi kalangan manusia muslim,

karena akhlak adalah aspek funclamental dalam kehidupan seseorang, masvarakat, maupun suatu

negara.

3. Strategi Pendidikan Agama Islam

Arifin (57) Dalam proses pendidikan diperlukan suatu perhitungan tentang kondisi dan

situasi dimana proses tersebut berlangsung dalam langka panjang. Dengan perhitungan tersebut,

maka proses pendidikan islam akan lebih terarah kepada tujuan yang hendak dicapai, karena

segala sesuatunya telah direncanakan secara matang.

' Itulah sebabnya pendidikan memerrukan strategi yang menyangkul pada masalah

bagairnana melaksanakan proses pendidikan terhadap sasaran pendidikan dengan melihat situasr

dan kondisi yang ada, dan juga bagaimana agar dalam proses tcrsebut tidak terdapat hambatan

serta gangguan aik internal maupun eksternal yang rncnyangkut kelembagaa atau lingkunga

sek itarnva.
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Pengertian stratcgi biasanya berkaitan dengan taktik (terutama banyak dikenal dalam

Iingkugan militer) Taktik adalah segala cara dan daya untuk menghadapr sasaran tcrtentu dala

kondsi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara nraksimal. Dalam proscs

pendidikan. taktik tidak lazrm digunakan. akan telapi drgunakan istilah mcrode atau teknik

\letode dan teknik mernpunyai pengertian yang berbecla meskipun tujuannya sanra. Metode

ada]ah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tu-iuan. Sedangkan teknik adalah cara

mengerjakan sesuatu. Jadi metode mempunya pengertian lebih luas dan lebih ideal dan

konsepsional. Narnun demikian strategi yang baik adalah apabila dapat melahirkan metode yang

baik pula, sebab metode adalah rnerupakan suatu cara pelaksanaan strategr.

Strategi pendidikan pada hakikatnya adalah pengetahuan atau seni mendaya gunakan

semua faktor'&ekuatan untuk mengamankan sasara kependidrkan yang hendak dicapai melalui

perencanaan dan pengarahan dalam oprasionalisasi sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan

rang ada, termasuk pula perhitungan tentang hambatan-hambatannya baik berupa fisik maupun

r.ang bersifat nonfisik (seperti mental spritual dan moral baik dari subjek, objek maupun

lingkungan sekitar). strategi pendidikan dapat diartikan sebagai kebrlaksanaan dan metode

umum pelaksanaan proses kependid ik an

strategi pendidikan islam harus mencakup ruang lingkup pembinaan keimanan, akhlak

alkariema ilmu pengetahuan tentang kehrdupan duniawi dan ukhrvari yang didasri dengan nila-

nilai ajaran agama yang amalia didalarn setiap bidang kehidupan manusia. Dalam strareur

pendidikan inilah segala perencanaan program sarnpai dengan pelaksanaanmya dirumuskan

;ecara ./basuhlc, ucceptuhle sehingga output ]'ang diharapkan akan benar-benar sesuai dengan

:ujuan pendidikan islam.
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Oleh karcna it sistcm pcngolahan rang baik. ef'ektif dan eflsien aclalah melrpakan

persyaratan mLrtlak yang perlu dirvujLrdkrn. Suatu kebcnaran vang hak scbagai yang tekandun,s

.lalam rnisi agarna islam (untuk membcrikan rahmal kepada sckalltn makhlLrk dialam inil ticlak

lrkan cukLrp tcr.larnin oleh kebenarann,r'a itLr scndiri lanpa acianr'a pengclolahan vang baik pLrlri.

Sesuatu vang batilpun bila dikelola dengan sistem vang cukup baik. akan rnanrpu rnengalahkan

iuatu yang hak. Dalam hubungan ini Ali bin abithalik pcrnah menlatakan bahrva . .. perka'a

rang batal (tidak benar) dengan pengorganisasian yang baik, akan dapat mengalahkan perkara

r ang benar (haq) yang tidak diorganisasikan dcngan bark 
.'.

B. PANDANGAN T]MUJlI TENI'ANG VIOTIV DAN MOTIVASI

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul wahab (2004:128) lstilah morirasi baru

Jrgunakan sejak arval abad ke dua puluh. Selama beratus-ratus tahun, manusia dipandang sebagai

rnahkluk rasional dan inteJek 1,ang memilih tujuan dan menentukan sederet perbuatan secara

bebas. Nalarlah yang memntukan apa yang dilakukan manusia. Manusia bebas untuk memrlrh.

dan pilihan yang ada baik atau ada buruk, tergantung pada intelegensi dan pendidikan indiyidu.

oleh karenanya manusi bertanggung j arvab penuh terhadap penlakunnya.

Konsep motivasi terinspirasi dari kesadaran para pakar ilmu, terutama pakar trlsafat.

bahrva tidak semua tingkah laku manusia dikendalikan oleh akal, akan tetapi tidak banvak

pcrbuatan manusia yang dilakukan diluar kontrol manusia. Sehingga lahirlah sebuah pendapat,

'liahrva manusia drsamping sebagai *ahkluk rasionalistik, ia juga sebagai mahkluk rarg

;rlekanrstrk vartu makhluk vang drgerakkan oleh sesuatu diluar nalar.

Seliap perbuatan vang dilakukan manusia baik Iang disadari (rasional) atau rang tidak

.iisadari (Mekanikai/naluri) pada dasarnva merupakan sebuah rvu.lud menjaga scbuah

l.eseinrbangan hidup. Jika kesci'rbangan terganggu. maka akan trmbul suatu dorongan unrLr

:relakukan aktiritas guna mengcmbalikan kondisi tubuh. Akrrvitas pcnjagaan keseirnb:rnean inr.
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kadang-kadang terjadi alas dasar llsiologis sernala, tanpa disertai kehcndak manusia, seperti

tubuh mengeluarkan keringat pada saat panas yang tinggi. Narnun lcrkadang aktiviras tersebut

berlangsung atas dasar kchendak tcrtcntu. rrisalnva makan saat lapar

lslam sebagri agarra sesuai denlran fitrah manusil, slnglt rncmperhatrk;rn kosep

keseimbangan seperti terdapat daiam Al-eur'arr surah al-lnfithur avat 7, vaitu :

elllr ,jlj-', !l;li €:Jl

Artinya.

! ung teluh nenclptakun kumu lulu ntenyentptu'rtakttn kelutltuntntt tltn mer1cultktut :ilt.fls14n
:uhuhnu sc inrbung.

Menurut al-Qurtuby, makna sernpurna dan seimbangan clalarn penciptaan manusia,

Jrpahami sebagai kesempumaan dan kcseimbangan secara menyeruruh yang mencakup semua

oenciptaan manusia, baik bentuk Juar maupun dalam, serta berbagai fungsinya. Artinya. bahrva

hal itu mencakup pengertian keseibangan yang diperlukan untuk mernelihara diri manusia dan ke

iangsungan hidupnya.

Sehubungan dengan itu, dalam mendefinisikan konsep motivasi rni terdapat kesulitan,

iarena seperti telah diungkapkan Atkinson, motivasi masih merupakan suatu konsep yang masih

iontroversial.Konsep motivasi semakin sulit didei'inisikan, ketikan dalam pembahasan pisikologi

:erdapat istilah motif yang dalam penggunaanya terkadang berbeda dalarn istilah motivasr.Dan

,.adang-kadang motif motivasi itu digunakan secara bersamaan dan dalam makna yang sama, hal

ni desebabkan karena pengertin rnotildan motivasi keduannl,a sukar drbedakan secara tegas.

Dari paparan definisi diatas. dapal dikatakan bahrva motil itu adalah scsuatu yang acla

:rlarn diri seseorang, vang mendorong orang tersebut untuk bersikap dalarn bertrndak guna

rcncapai tujuan tertentu.N4olil dapal berupa kebutuhan dan cita-crta.Motif ini merupakan tahap

,tial dari peroses motivasi- sehingga motif baru mcrupakiin suatu kondisi intcrn atal disposrsi
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(kcsrap-sragaan ) saja. Sebab morif ridak seramanva aktif. Motif aktirpada saat tertentu saja, vaitu

aplhil kehrrtuhan untuk tncncapai Itrjrran sangat mcndesll

Apabilah suatu kebutuhan dirasakan mendcsak irntuk dipcnuhr, rnaka motif dan daya

penggerak menjadi aktif Motil'vang telah menladi aktif inilah yang rlisebut motivasi. Motr vasi

dapat didefrnisikan dengan segala sesuatu yang rnenjadr pendorongan tingkah laku yang

menuntut atau menorong seseorang untu memenuhi kebutuhan. Menurut M.Usman Najati,

motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup, dan

menimbulkan tingkah laku serta menggerakkannya menuju tuJuan tertentu. Motivasi rnemrSki

tiga komponen pokok yaitu:

I Menggerakkan. Dalam hal ini motivasi menimbulkan kekuatan pada individu, membarva

seseorang untuk bertindaka dengan cara tertentu. Misalnya kekuatan dalam hal ingatan,

respon-respon efektif, dan kecendrungan rnendapat kesenangan.

2 Mengarahkan. Berarti motivasi mengarahkan tingkah raku.Dengan demikian yang

menyediakan suatu orentasi tujuan.Tingkah raku indi'idu diarahkan terhadap sesuatu.

3. Menopang. Artinya, motivasi digunakan untuk menjaga dan menopang tingkah laku,

lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah <lorong-dorongan dan kekuatan-

kekuatan individu.

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abrlul wahab (2004:r33) mengemukakan teori-teori

no{ivasi sebagai benkut .

L Teori Hedonisme

l-ledonisme ada]ah bahasa yunani yang berati kesukaan, kesenangan, atau

'.crrikmatan.Hedonismc adrrah suatu alrran dr Juhm filsalat lang mernanJang hahrra ru.;uan

:idup yang utama pada manusia adalah rnencan kesenan_qanvang bersifat duniarvi.pacja abad
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.ctLluh belas. Hobbes rnenvatakan bahrva apapun alasannya yang drberikan sesorane untuk

:'crrikunya' scbab-sebab terpendang dari senrua periiaku itLr adalah kecendrunsan untuk mencarr

rcSCnangan dan menghindari kesusahan.

Oleh karenanya, setiap menghadapi persoalan yang perlu pcn-recarhan. manusia

-enderung memilih altematif pemecahan yang dapat nrendatangkan kesenang'n dari pada yang

'rlettgkibatkan kesukaran, kesulitan. dan penderitaan. irnplikasi dan teori ini adalah adanya

rnggapan bahwa semuah orang cenderung menghrndari hal-hal yang menyulitakan dan lebih

nenyukat melakukan perbuatan yang mendatangkan kesenangan. Sisrva dikelas merasa gembira

Jan bertepuk tangan mendengar penguman dari kepala sekolah bahrva guru matematika yang

nereka benci tidak dapat mengajar karena sakit.Menurut teori Hedonisme, para sisrva harus

Jiberi motivasi secara tepat agar tidak malas bela.lar matematika, dengan cara memenuhi

\esenangannya.

2. I'eori Nalun (psikoanalisis)

Teori naluri ini merupakan bagian terpenting dari pandangan mekanisme terhadap

nanusia.Nalun merupakan suatu kekuatan biologrs barvaan, yang empengaruhi anggota tubuh

:rntuk berlaku dengan cara tertentu dengan dalam keadaan tepat.sehingga semua pemikiran dan

rerilaku manusia merupakan hasil dari naluri yang diwariskan dan tidak ada hubungannya

Jengan akal.

' Menurut teori naluri, seseorang tidak merniliki tujuaj dan perbuatan, akan tetapi clikuasai

:'leh kekuatan-kekuatan bawaan, vang menentukan tujuan dan perbuatan 1,ang akan

irlakukan Freud .luga percava bahwa dalarn diri manusia ada sesuatu y.ang tanpak disadari

renentukan setiap sikap dan perilaku manusia

i. Teori Reaksi r.ang Dipelajari
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'i eori ini berbeda pandangan tlengan tindakan atau pcrilaku manusia yang bcrdasarka

iiriLrru-naluri, tetapr bcrdasarkan pola dan tingkah laku yang dipelajan dari kebudavaan diteinpat

''rang itu hidup.orang belajar paling banyak dari iingkungan kebudayazrn di rernpat ia hidup dan

.:rbesarkan oich karona itu. teori ini desebLrt iuga teo kebudayaa. Menurut teori ini, apabila

.:orang pemimpin atau scorang pendidik akan mernolivasi anak buah atau anak didiknya.

:emrmprn atau pendrdik itu hedaknya mengetarhui benar-benar latar beiakang kehidupan dan

.cbudayaan orang-orang yang dipimpinnya.

4. Adanya 1'eori pendorong (Drive Theori)

Teori ini merupakan perpaduan antara "Teori naluri" dengan "teori reaksi yang

Jipelajari". Daya pendorong adalah semacam naluri- tetapi hanya sesuatu dorongan kekuatan

',ang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya. suatu daya pendorong pada larvan lenrs.

Semua orang dalam semuah kebuclayaan mempunvai daya penclorong patla lawan jenis Namun,

cara-cara yang di gunakan berlain-lainan bagi tiap individu, menurut latang belakang dan

iebudayaan masi ng-masing.

5. Teori Kebutuhan.

ieori inr beranggapan bahrva tindakan yang di lakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah

rntuk meenuhi kebutuhannya, baik kebutuhab fisik maupun kebutuhan psikis. Menurut Maslorv,

inanusia memrlrki lima tingkat kebutuhan yaitu. kebutuhan fisiologis: vaitu kebutuhan dasar

'.ang bersifat primer dan vital, rnenvengkut fungsi-lungsr biologis, seperti kebutuhan akan

:angan. sandang. dan papan, kesehtan. kebutuhan seks:

-bdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul wahab (2004. 137) mcnjelaska pula ada dua macarn

:rotivasi laitu Motivasi I) lty,ri,,1,,r,r'ru drtt,c tlan motivasi so.riul norrt,c.s yang di rnaksud

::ngan Trir.rrr.,/r, gicul tlrivc ialah dorongn-dr)rongan yang bersiflrt Ilsik, sepertr lapar, haus. seks.
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jan sebagiannya. Sedagkan yang dimaksud dcngan ,rr,,rral nuttivc.s ialah dorongan-doronran ang

:crhubngan degan orag lain, seperti estctis. dorongan inr selu berbuat baik, dan etis. AdapLrn

.:butuhan berkclornpok, kcbutuhan terhadap penghormatan. penghorrratzrn akan sesuatu,vang

.i ic intai kedalam .\t).\i(! tnottt(.\.

Sedangkan Wood Worth dan Marqurs Abdul Rahrnan Shaleh

100.1. 138) menggolongkan motivasi menjadi tiga macam yaitu .

a. Kebutuhan-kebutuhan organis, yaitu motivasi yang berkaitan

dalam, seperti makanan. minum, kebutuhan begerak dan

b

c

.4.

dan Muhbib Abdul Wahah

dengan kebutuhan dengan

istirahat atau trdur. dan

sebagiannya.

Motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk

membalas, doronan untuk berusaha, dorongan untuk mengejar, dan sebagiannya.

Motrvasi ini timbul jika situasi menuntut trrnbilnya kegratan yang cepat dan kuat dari diri

manusia. Dalam hal ini motivasr timbul atas keinginan seseorang, tetapi manusia

perangsang dari luar

Motivasi objektit-, yrtu motivasi vang diarahkan kepada objek aiau tujuan rerrentu

disekitar kita, motiv ini mencakup : kebutuhan untuk eksplorasi, manipulasi, menaruh

minat. Motivasi ini timbul karena dorongan untuk menghadapi dunia secara efektif

Selain itu, Wood Worth juga rnengklasifikasikan motivasi menjadi dua bagian yaitu :

Unlearned motives, adalah motivasi pokok yang tidak dipelajari atau motjvasi barvaan.

Yaitu moti'asi yang drbarvah sejak iahir, seperti dorongan untuk makan, minum. seksual,

bergerak dan istirahat. Motil ini sering drsebut juga motivasi yang cliisvaratkan secara

biologis.
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l-camcd m.ti'es, adalah morirasi vanir trmbur karena diperqari, seperti misarnl,a

doronsan untLik bela.iar sesualu cabang ilnru pengetaahiian, mcnge.iar jabatan" dan lain

sebaqrannva Motivasi rni sering disebul rnotivasi yang criisvaratkan sacara sosilr. karena

manrrsia hidup dalarr lrngkungan sosial.

selain kedua tokoh diatas, beberapa psikol.gi atia vang rnembagr motivasi rnen_jadi dua .

Motrvasi rnstrinsik, ialah motivasi yang berasal da' diri scscorirng rtLr scndrr tanpir

dirangsang dari luar. Misalnya orang yang gernar membaca, tidak usah ada vang

mendorong' ia akan mencari sendiri buku-bukunya untuk drbaca. Motrv instrinsrk juga

diartrkan sebagai motivasi yang mendorongnya ada kaitan langsung dengan niJai-ni1ai

yang terkandung di dalam tujuan pekeqaan sendiri. Misarnya, seorang mahasiswa lekun

mempelajari rnatakuliah psikologi karena ia ingin sekali menguasai matakuliah rtu.

Motivasi ekstrinsik, yaitu motnasi vang datang karena lcianva perangsangan darr luar,

seperti seorang mahasiswa rajin belajar karena akan ujian. Motivasi ekstrinsik ini .juua

dapat diartikan sebagai motivasi yang pendorongnva tidak ada hubungannl,a dengan nilai

yang terkandug dalam tujuan pekerjaannya. Seperti seorang mahasisrva mau mengerlakan

tugas karena takut pada dosen.

I

)

Namun jika melihat kajran tentang manusia, bahrva manusia itu hanya berdiri dari dua

-nsur, vaitu . fisik dan psikis. Maka pembagian motivasi cukup ada dua yaitu motivasi psiologis

:an motivasi psikrs yang nrencakup motivasi spiritual. w. A Gerungan menvebutkan dengan

rotiVasi biogentis. motivasi sosioginetis, dan motivasi teognetis. Mcmang. motir asi sprituallah

':nu cenderung dilupakan oleh para psikologi rnodern Padahal dalanr kcseharian rnorrrasr

:ritual dapat dirasakan
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I c. nou DASAR pENDtDtKAN JASMANT
I
f l. Pengertian Pendidika Jasmani

I o,", Rosdiana (2013:137) pendidikan jasmani dan olahraga merupakan dua istirah yang
I

lberkaitan 
dan berdampak sangat kuat terhadap perkembangan keberfungsian nilai-nilai sosial

I 
olahraua. lstilah pendidikan jasmani sudah tidak asing lagi bagi siswa dan guru di lingkungan

I Persekolahan dan istilah olahraga telah dikenal lebih luas yaitu disamping disekolah juga dit

I ruryurukut. Pentingnnya memahami konsep pendidikan .]asmani dan olahraga akan sangat
I
I membantu dalam memahami nilai-nilai olahraga. Oleh karna itu, sebelum membahas nilar-nilai
I
I sosial dalam olahraga dipaparkan lebih dahulu dua istilah tersebut_

I

I Pendidr kan jasmani adalah proses pendidikan yang mernanlaatkan aktifitasjasmani yang
I

I direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu
I

I 
secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif. dan emosional, dalam kerangka sistem

I pendidikan nasional.

I

I 
Pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya,

I oendrdikan iasmani bukan hanya dekorasi atau omament yang ditempel pada program sekolah
I

I sebagai alat untuk membuat anak sibuk. Tetapi pendidikan jasmani adalah bagian penring dari

pendidrkan. Melalui pendidikan jasmani yang diarahkan dengan baik, anak akan

mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengsian rvaktu senggang, terlibat dalam

aktifitas yang kondusif untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial, dan

menyumbang pada kesehatan flsik dan mentalnya.

Meskipun pendidikan jasmani menarvarkan kepada anak utntuk bergembira, tidaklah

tepat untuk mengatakan pendidikan jasmani diselenggarakan semata-mata agar anak bergembira

I
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:rn bersenang-senang. Biia denrikian seolah-olah pentlidikan lasmani hanyalnh sebirgai mata

rclajaran" selingan ", tidak berbobot- dan tidak mcrniliki r.rjuan vans bersilat mcndidrk.

Pendidlkan iasmani rncrr.rpakan wahana pcdidikan. rang nrcmberikun kcscrnpetan bagi

''nak unluk mcmpelajari hal-hal yang penling OIeh karena i1u. pclalaran pcnclidikan yasnranr

:i.lali kalah penting dibandingkan dengan pela.jaran lain seperti . Malenratika. Ilahasa. II)S dan

.l'.A, dan lain-lain.

Namun demikian tidak semua guru pendidrkan jasmani men'adari hal tcrsebut.

sehinggah banyak anggapan bahrva pendidikan jasmani boleh dilaksanakan secara scrarnpansan

Hal ini tercermin dari berbagai gambaran negatif tentang pembelajaran pendidikan _jasmanr.

mulai dari kelemahan proses yang menetap misainya membiarkan anak bernrain sendiri

sehinggah rendhnva mutu hasil pembelaj arann1,a, sepertl kebugaran jasmani Iang rendah.

i)ikalangan guru pendidikan jasmani ada anggapan bahrva pelajaran penciidikan jasmani dapat

Jilaksanakan seadanva, sehinggah pelaksanaannva cukup dengan cara menvuruh anak pergi ke

lapangan, menyediakan bola sepak untuk laki-laki dan bola voli untuk percmpuan. Guru tinggal

- renga\\ ast dipinggrr lapangan

2. Tuj uan Pendidikan Jasmani

Dini Rosdiana (2013:139) Tujuan dari pendidikan jasmani adalah untuk membantu anak

rgar anak tumbuh dan berkembang secara wajar dengan tujuan pendidikan nasional, ;aitu

nenjadi manusia Indonesia seutuhnya. Pencapaian tujuan berpangkal pada perencanaan

rengalaman gerak yang sesuai dengan karakteristik anak

l)engan derrikian. pendidikan jasmani diatikan sebagai proscs pcndidrkan nrclalui

:rktivitas jasnianr atau olahraga. Inti pengertiannva aclalah mendiiiik anak Yang membcdakalnr a

Jengan rnata pelajaran lain aclalah alat rang digunakan adalah scrak insani. nranusia r,anil
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bcrgerak secara sadar. Gerak itu drrancang secara sadar oleh gurunva dan dibcrikan dalarn

srituasi yang tepat, agar dapat meransang pertumbuhan dan perkembangan anak clidik.

Mata pelajaran jasmani. olahraga. dan kcsehatan bertul uan agar pesena didik nremiliki

kemampuan sebagar benkut..

). Mengembangkan keterarnprlan pengelolaan diri clalam upa),a pcngcmbangan dan

pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat nrelalur beragar aktivtas jasmani dan

olahraga yang terpilih.

L Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan fisik yang lebih baik

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar.

L Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internaiisasr nilai-nilai yang

terkandung didalam pendidikan j asmani, olahraga dan kesehatan

i. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jarvab, ker.lasama. percava diri

dan demokratis.

6. Mengembangkan keterampilan untuk menJaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan

lingk ungan.

7. Memahami konsep aktivitas .jasmani dan olahraga dan lingkungan yang bersih sebagai

jnformasi untuk mencapai pertumbuhan fisik vang sempurna, pola hidup sehat dan

. kebugaran, teramptl, serta memlliki sikap yang positif.

Disamping itu, tujmn tujuan lain dari pendidikan jasmanr adalah untuk meningkatkan

keterampilan sis'.va dalam berolahraga. Adapula yang berpendapat, tu.;uannra adalah

meningkatkan taraf kesehatan anak yang baik. dan tidak bisa drsangkal pula pasti ada yang

mengatakan kebugaran jasmani Kesenrua.lawaban djatas benar belaka. Flanva sa.ja barangkali
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bisa dikatakan kurang lengkap, sebab yang paling penting dari kesernuanya itu tujuannya bersifat

menyeluruh.

Secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada siswa untuk:

a. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani,

perkernbangan estetika dan perkembangan sosial.

b. Mengembangkan kepercayaan dirj dan kemmpr.ran untuk menguasai keterampilan gerak

dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas j asmanr.

c- Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmanr yang optrmal untuk

melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali.

d. Mengembangkan nili-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani baik secara

kelompok maupun perorangan

e- Berpartisipasi dalam aktivitas jasmaru yang dapat mengembangkan keterampilan sosial yang

memungkinkan sisu,a berfungsi secara ef-ektif dalam hubungan antar orang.

f. Menikmati kesenangan dan keringanan melalui aktivitas jasmani termasuk permainan

olahraga.

I

| .riLu dinngkas dalam terminologi yang popular, maka tujuan pembelajaran pendidikan
I

| -;usrnuni itu harus mencakup tuj uan dalam domain psrkomotorik, domain kognitif, dan tak kalah

I

I pentingnya dalam domain afektil

t.
I Pengembangan tlomain p.tikomotorik secara umum dapat diarahkan pada dua tujuan

I

I utama. pertama mencaDai perkembangan aspek kehugaran jasmani. dan kcdua. mcncapal

I

I perkembangan aspek perseptual motorik. Ini menegaskan bahrva pembelajaran pendidikan

I

I Jasmani harus melibatkan aktifitas lisik yang mampu merangsang kemampuan kebugaran

I

| ,tastnanr serta sekaligus bersif-at pembentukan penguasaan gerak keteramprlan itu sendiri.

I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
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Kcbugaran jasmani merupakan aspek pentrng dari donrain psikorrotorik, yang berrurnpLr

pada perkembangan kctnampuan [riokrgis organ tLrbuh Konsentrasinva lcbih banr,ak pacla

pcrsoalan peningkatan efisiensi lirnssi laal luirL:h dcngan segala aspcknr.a sebag:ri sebuah srsrtcnr

'rnisalnya sisitem pereciaran darah. sisrern pelnairasan, sisitern rnctaborisrnc. dll.)

Dalarr.r pengertian yang lebih resnrt sering clibedakan konscp kebugaran.jasnran i irrr dengn

konsep kebLrgaran m.torik. Keduan'a chbedakan dalam hal. kcbugaran jasmani mcnurr.juk pada

lspek kualitas tubuh dan organ-organnva, seperti kekuatan (otot), daya tahan jantung {paru-

paru)' kelentukan (otot dan persendihan). sedangakan kebugaran motorik menekankan arspek

penempilan yang rnelibatkan kualitas gerak sendiri seperti kecepatan, kehncahan, koordinasi.

porver, kesermbangan, dll. Namun, daram naska ini, penulis akan mengunakan konsep kebugaran

rasmani tersebut untuk menunjuk pada keseluruhan aspek tersebut.

Pengembangan keteramiran gerak merujuk pada proses penguasaan suatu keterampilan

rau tugas gerak yang melibatkan proscs merncrsepsl rangsangan dari luar. kernudian rangsangan

i1u diolah dan diprogramkan sampai teqadinl'a respons berupa tindakan yang sesuai dengan

rangsangan itu Penekanan proses pernbela.laran lebih banvak ditunjukan pada proses

oerangsangan yang berpariasi, sehingga setiap kali anak selalu mengarahkan kemampuanva

Jalam mengolah informasi, ketrka akan menghailkan gerak. Dengn cara itu, kepekaan srstem

saraf anak semakin dikembangkan.

. Domain kogniti/ mencakup pcngetahuan tcntang f'akta, konsep. dan lebih penting lagr

:dalah penalaran dan kemampuan rremecahkan masarah Aspek krgntrif daram pendidikan

ssmani, tidak saja menyangkut pengllasaan penqetahuan fbctual sema{a_mata, tetapi ntelrpLrti

:ulah pernahaman terhadap ge.jala gerak dan prinsipnl'a. termasuk 1,ang berkaitan dengan

.rndasan ilmiah pendidikan.;asmani dan orahraga serta rnari'aat pengisrsn *,aktu iu:rng
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I Doma, n urikttr mencakup sirat-sirrt psrkorogrs vrnr mcnladi unsur kepnbcrcn yang
I
I 

kukLrh Tidak hanya tentang sikrp sehrgai kesiapan berbuar vang pcrlu dikemhangkan. rerapi

lfanS 
lebih penting edalah konsep diri rlan komponen kepribadian lainya, seperri inteligensia

J 
emosional dan \vatak Konsep diri menyangkut persepsi diri atau penilaian seseorang tenlang

I kelet,rhannva. Konsen dirr merupakan fondasi kepribaclian anak dan sangat diyakini ada

I
I kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka setelah dewasa kelak.
I

I 
tntelesensia emosional mencakup beberapa sifat penting, yakni pengendalian diri,

I x..u.p*n memorivasi diri, ketekunan, dan kemampuan untuk berempati. pengendalian diri
I
I merupakan kualilas pribadi yang mampu menyelaraskan pertrmbangan akal dan emosi yang
I

I menladi sifat penting dalam kehidupan sosial dan pencapaiannya untuk sukses hidup di
I

I masyarakat. Demikian juga dengan ketekunan; tidak ada pekerjaan yang dapat dicapai dengan
I

I baik tanpa ada ketekunan. Ini juga berlaku sama dengan kemampuan memotivasi idir,
I

I 
kemandinan unruk tidak selaru diawasi daram menyeresaikan tugas apapun. Dilain pihak.

I

I 
kemamPuan berempati merupakan kualitas pribadi yang mampu menempatkan diri dipihak orang

I

I 
lain. dengan mencoba mengetahui p€rasaan orang lain. kemampuan berempati.

| 3. nu"ng Lingkup Pendidikan Jasmani

I

I 
Ruanu lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk

I meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional,
I

'permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomutor non-lokomutor, dan menipulatrf, atletik,

kasti. rounders, kippers. sepak bola, bola basket, bola volly, tenis rneja, tenis lapangan, bulu

tangkis, dan bela diri, serta akivrtas lainnya,2) Aktivitas pengenrbangan meliputi: mekanika

sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivits lainnya. 3)

Aktivitas senam meliputi. ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan
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alr. dan senam lantai. sefia aktjvilas larnnya.4) Aktiritas ritmik melrputi: gerak bcbas, senam

pagi SKJ, dan senam aerobic serta aktivitas lainnya Aktivitas melipLrti: penratnan air,

kcselarmalan air. keteramprtan bcrgcrak dieir dan renang sertzr aktivrtas lainnya. pendidikan lulr

kclas meliputr piknik",'karya ri'isala penuenalan lingkungan, berkenrah, menjelajah dan rnendaki

qunLrng.

Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari,

khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang

sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat- mencegah dan merarvat cedera, mengatur

n'aktu istirahat vang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan p3K dan UKS. Aspek kesehatan

merupakan aspek tersendiri, dan secara irnpltsit masuk kedalam semua aspek.

tl. Pendidikan Jasmani Sebagai Pendidikan

Tujuan pendidikan jamani adalah rnengembangkan aspek _lasmani dan rohani dalam

rangka mengembangkan manusia seutuhnya.

Pendidikan jasmani bagi masyarakat indonesia dalam pengertian pembangunan manusia

indonesia dalam pengertian pembangunan manusia indonesia seutuhnya, jelas bahwa pendidikan

jasmani merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dan upava pembangunan manusia

seutuhnya. Pidato presiden RI tanggal l5 Agustus l98l menyalakan :

Pembinanan bangsa dan pembangunan negara kita juga meliputi kegiatan pendidikan

,iasmani sebagai bagian dari usaha kita untuk membangun manusia seutuhnya. Hal rni ter canturn

pula dalam GBHN No. ILA4PR/l989 :

Pendidikan nasional bertu.iuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusra

indonesia seutuhnva vaitu manusia yang beriman dan bertakrva terhadap tuhan yang maha esa,

berbudi pekerti luhur, ntemiliki pengetahuan dan keteranrpilan. sehat.lasmani dan rqhani, p1ba1i
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mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab memasyarakatkan dan kebanggaan (UU No.

2/i989, pasal 4).

Pada dasamya pendidikan jasmani adalah aktifitas otot besar yang menggunkan energi

tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup, menurut Harsono dalam bukunya ,,Coaching antl

truining". Jelas bahwa pendidikan yang dimaksud adalah melibatkan kegiatan otot-otot besar

tubuh seperti lari, lempar, lompat, yang membutuhkan energi untuk melaksanakannya yang dapat

di ukur dari berat ringannya pendidikan jasmanr tersebur. sebagian orang bertanya mengapa

catur" bndge, dan balap motor atau balap mobil itu termasuk pendidikan jasmani kala melibatkan

kenyataannya. Memang dalam hal ini catur, bridge, dan balap motor tidak termasuk dalam

kategori tersebut, karena tidk melibatkan otot-otot besar sedangkan balap mobil yang membalap

adalah mobilnya dan hanya kegiatan kecil otot yang bekerja. (Harsono, l9gg, 6)

Telah di ketahui bahwa bentuk-bentuk pendidikan jasmani tidak selalu sama, yang saru

secara fisik lebih berat dan pada yang lainnya misalnya sepakbola lebih berat dari pada yang

lainnya misalnya sepak bola lebih berat dari pada bermain golf Jika memang faktor fisik di

utamakan maka dengan sendirinya cabang-cabang pendidikan jasmani yang memerlukan renaga

fisik. Kalau begitu bagaimana seoranng petani yang sedang mencangkul di sawah yang bekerja

dengan tenaga yang besar menggunakan otot-ototnya, dapat dianggap bahwa petani tersebut

sedang melakukan pendidikan jasmani.

' Pendidikan jasmani sering pula di artikan dengan gerak badan, gerak fisik, gerakan

jasmani. Yang pada hakikatnya berarti gerakan jasmani manusia atau yang dapat di sebut pula

gerak manusiarvi (Human movement l. Tidak semata-mata gerak olol tctapi gerak manusia

seutuhnya. Gerak itu merupakan sesendi. Esensi pendidikan jasmani adalah yang mengikuti

batasan gerak dan waktu.

l
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Faklor esensial pendidikan jasmani adarah gerak yang mengkuti batasan waktu, uang dan

bobot. Dalam batasan waktu itulah terdapat gerakan, perubahan, pergantian, keseimbangan,

keterhubungan, dan pemisahn jenis-jenis binamika gerakan yang harus di tetapkan berdasarkan

kelenturan ruang dan bobot.

Sudah di akur dan di yakini bahrva merakukan pendidikan jasmani khususnya pendidikan

jasmani kesehatan secara teratur akan meningkatkan derajat kesehatan khususnya sehat dinamis

yang berarti meningkatkan kemampuan fungsional kerja. Meningkatnya derajat sehat dinamis an

kemampuan kerja berarti meningkatnya mutu sumber daya manusia. Manusia adarah eremen

bangsa sehingga meningkatnya mutu sumber daya manusia. Manusia berarti meningkatnya mutu

atau kualitas bangsa. Pendidikan jasmani arti fisikologisnya : melatih organ tubuh melalui

serangan gerak raga yang teratur dan terancam dengan yang sub maksimal demi faktor keamanan

dan
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BAB III

TTJJTJAN DAN MANFAAT

A. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tuJuan agar memperoleh

gambaran yangjelas dan bermanfaat bagi orang banyak. Adapun tujuan dari penelitian inr adalah

1. Untuk mengetahui peranan pendidikan agama Islam terhadap pendidikan jasmani ?

2. Untuk mengetahui peranan pendidikan agama Islam untuk meningkatkan motivasi

siswa belajar pendidikan jasmani pada siswa MTs Model Makassar.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manlaat yang ingin drcapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Guru

Untuk meningkatkan kualitas mengajar di bidang pendidikan jasmani dan mengambil

manlaat dari peranan pendiddrkan agama Islam terhadap motivasi belajar pendidikan jasmani

pada siswa MTs Model Makassar.

2. Siswa

Dengan peranan pendidikan jasmani, siswa semakin termotivasi belajar pendidikan

Jasmanl.

3. Sekolah

Supaya Madrasah rsanarviyah Model Makassar dapat r.nenjadikan pertimbangan dengan

materi peranan pendidikan agama Islam terhadap motivasi belajar pendidikan jasmani.

Disamping itu, pihak sekolah dapat rnemperhatikan sarana dan prasarana supava sisrva semakin



sr'k uJl h Jlplt r)tr'ntnslirtk:ln J,rLsnii
:crmotivasi bclajrr pendidikan jasmani. Supava pihak

rcl a jar nrcl al ui pembel ajaran pentl idika.jasmani.
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BAB IV

r\I ET'ODI] PEN E I,I-TI I\N

.\. Lokasi Penelitiirn

Penelltian rni drlakukan di Madrasah 1'sanarviyah Model Makassar. AIasan penentLllrn

lokasi penelitian inr karena Nladrasah'l sanarviyah Model Makassar sangat mudah rnenrngkatkan

tnotivasi pembelajaran pendidikan jasmanr oleh karena di Maclrasah tersebut sutlah banyak

dibekali materi pendidikan Agama Islam. Disamping itu, materi pembelajaran 1.ang dilakukan di

Madrasah 'fsanarvivah Model Makassar Model dapat dengan mengkombr nasikan antara

pendidikan agama dengan pendidikan jasrnani.

Adapun profil Madrasah Tsanar.viyah Negeri Model Makassar sebagai salah satu clari dua

Madrasah unggulan yang ada di provinsi sularvesi selatan yang letaknya di jalan A.p. pettaranr

No. I A Makassar. l.etak lokasi madrasah ini berada satu lokasi dengan Madrasah Ahyah (MAN

I Model Makassar), yang letaknya sangat strategis serta mudah dijangkau oleh kendaraan umum

dari berbagal kota di makassar maupun dari Kabupaten Gorva. Sebelum ditunjuk sebagai salah

satu Madrasah yang berstatus "Model (Percontohan)" di makassar oleh Departemen Aganra

melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Agama, Madrasah rsanau,iyah Negeri Model Makassar

dulunya bemama PGAN (Pendidikan Agama Negeri) selama kurang lebih 4 Tahun mulai dari

tahun 1979- I 982.

Pada tahun i982 Departemen Agama Republik Inclonesia melakukan perubahan status

Madrasah dari PGAN rnenladi Madrasah rsanarvilah Negeri Ujung pandang, vang selanlutnra

pada tahun 1994 di tingkatkan statusnya sebagai salah satu madrasah perconloltan di pror,,tnsr

Sularvesi Selatan. Seiring dengrn terladrn-1a peru[rahan nama kota l.ijung pandang rnenjadi kota
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makassar, maka pada tahun 1997 nama Madrasah juga mengalami perubahan Men jadi Madrasah

Tsanawiyah Negeri Modei Makassar hingga saat inr.

sejak berdirinya MTsN Model Makassar sampai saat ini, jabatan Kepala Madrasah telah

banyak mengalami pergantian dari rentang tahun l97g sarnpai saat ini. Aclapun nama-nama

Kepala Madrasah adalah :

L Dra. Hj. Sitti Hanillah

2. Drs. H. Abduh Djamati

3. Drs. Muhammad Natsir Katutu

4. Drs. H. M. Yusuf Husain

5. Drs. Zainal Abidin

6. Drs. H. Abdul Hamid Syah

7. Drs. H. Iskandar Fellang. M.pd

8. DR. Hj Yuspiani, M.Pd

(Periode I978- 1985)

(Periode 1985-1992)

(Periode 1992-1994)

(Periode 1994-1996)

(Periode 1996- 1998)

(Periode 1998-2002)

(Periode 2002-2005)

(Periode 2005-2012)

9. DR. H. Wahyuddin Hakim, S.Pd., M.Hum (periode 2012-2013

10 Drs. H Abdul Rafik, M.Pd (Sekarang)

Adapun visi yang diembang oleh Madrasah Tsanarviyah Model Makassar adalah

terwujudnya Madrasah yang unggul dibidang Iptek dan Imtaq serta mampu

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan misi yang dikembangkan adalah

menyelenggarakan Sistem Pendidikan yang Berkarakter dan Berorientasi pada peningkatan

Mutu, Mewujudkan lingkungan belajar yang Nyaman dan Asri, Menyiapakn peserta Didrk yang

Berkualitas, Berdaya Saing Trnggi dan Berakhlakul Karimah,
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B. Jenis Penelitian

Dilihat dari .jenis penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan scbagai penelitian

deskriptif sedangkan pendekann yang digunakan adalah kualitatil karcna pernrzrsalahan vang

diteliti bersitbt lenorncnologis tlal ini clinraksuclkan unluk dapat nrenggarnbarkan ataLr

mendeskripsikan secara sistematis, faktual clan akurat terhadap ob),ek vang drteiiti.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitalil bertu.juan nrenegambarkan secara

sisternatis dan analitik tentang sifat-silat suatu individu. ge.jala- keadaan atau kelornpok tertr-ntrr

antara suatu gejala dan gejala lainnva dalam masyarakat. Dalarn hal penelitian ini yaitu peranan

pendidikan agama Islam dalam meningkat motivasi beiajar pendidikan lasmani pada sisrva

Madrasah rsanarviyah Model Makassar. penelitian ini sama dengan 1,ang dikem'kakan oleh

Moleong bah*'a penelitian kualitatif adalah: (a) latar alamiah. (b) manusia sebagar alat atau

instrument (c) analisis data secara induktif: (d) teori dari dasar (.grounclecl theon,).

C. PendekatanPenelitian

Penelitian ini ditujukan unluk memahami lebih mendalam tentang implerrentasi ajaran

Islam terhadap pendidikan jasmani dan olahraga. Maka pendekatan yang.clilakukan adarah.

I Pendekatan teologis normatif, pada dasarnya pendekatan inr digunakan untuk nrenganalrsis

suatu persoalan atas dasar Alquran, hadis, dan rjtihad terhadap masalah implernentasi

kecerdasan spritual terhadap motivasi belajar pendidikan jasmani pada Madrasah -fsanarviyah

Model Makassar

L Pendekatan sosiologis. pada dasarnva pendekatan ini digunakan untuk mengctahui suatu

gejala sosial yang terjadi pada sisrva Madrasah Tsanar_vivah Model Makassar



3. Pendekatan psikologis, yaitu suatu suatu pendekatan )ang mempeltrjari gejala liwa

melalui gejala prilaku lewat pengamatan. Prilaku seseorang yang lahiriah terjadr karena

pengaruh keyakinan yang dianutnya. (Abuddin Nala, 1998 . 52)

D. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai

kuantitas dan karasteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditank

kesimpulan. Atau jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki karateristik atau cirr-

cirinya, Dalam penelitian ini, yang dijadikan obyek penelitian adalah siswa Madrasah

Tsanawiyah Model Makassar secara keselurahan yang jumlah pesertanya sebanyak 600 orang

siswa kelas VI, VII, VII pada semua tingkatan.

E. Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karasteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Atau bagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang cin-ciri atau

karasteristiknya benar-benar diselidiki. Dalam penelifian ini, peneliti melakukan secara acak

dengan teknik simple radom sampling dengan cara undian sehingga diperoleh 3g orang siswa

Madrasah Tsanawiyah Model Makassar kelas VL



BAB V

HASIL PT],NELITIAN DAN PE]VII}AIIASAN

A. Ilasil Penelitian

Dari hasil penelitian menunjukkan bahrva pendidikan agama Islam sangat berperan dalam

rneningkatkan nlotivasi belajar pendidkan jasmanr' pada sisrva rnadrasah I'sanarviyah Model

Makassar dapat dikategonkan tinggi clengan hasil sangar memuaskan. Ilal itu dapat dilihat dari

rata-rata angka -vang dicapai oleh sisrva diatas 79-82. .lika diklasiflkasi- maka clapirt dihitung acla

l9 orang sisrva mendapatkan angka 80, l3 orang sisrva mendapatkan angka gl, 3 orang sisrva

mendapatkan angka 82, dan 3 orang sisrva mendapat angka 79. Adapun mata pelajaran

pendidikan agama Islam, maka 8 orang sisrva mendapatkan angka g0,20 orang sisrva

mendapatkan angka 8 l, dan l0 orang srswa rnendapatkan angka g2

Disamping itu, peran serta siswa dan guru dalam mengikuti proses belajar mengajar

pendidikan jasmani di Madrasah rsanawiyah Model Makassar. Sisrva sangat antusis dalam

mengikuti pelajaran pendidika jasmani bahkan mata pelajaran pendidika jasmani merupakan

mendapatkan perhatian lebih tinggi dari mata pelajaran lainnya. Hal itu karena di dukung oleh

sarana dan prasarana yang memadar. Disamping itu, mata pelalaran pendidikan agama Islam

yang sudah membekali sisr.r'a sehingga lebih termotivasi daJam pendidika jasmani.

Berikut akan dikemukakan tabel daftar nilai pendidikan agama Islam sebagai acuan

dalam meningkatkan motivasi belajar jasmanr pada sisrva Madrasah rsanarviyah Model

Makassar

Tabel L Peranan Pendidikan A am
No Skor i Keterangan

25-50 Rendah
) 51-15 Sedang

76_-100 . I rngr;i
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ia\12,]!Sry+11 QqlrJarllg11drdika Jasmani

Dcngrn N ilar Pt.ntlrdrkan Jr.mlrnr
No S kor Keterangan

I 2,5-50 cuk
) 5l -75 Memuaskan
J 76- r 00 Sangat

Memuaskan

Berikut akan dikemukkan tebel nilai akhrr atau hasil yang dicapai dan peranan

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar pendidika jasmani pada siswa

Madrasah Tsanawiyah Model Makassar.

Tabel 4 : Hasil Akhir Peranan Pendidika Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Pendidikan Jasmanr

No Nama Siswa
Jenis

Kelamin
Daftar Nilai

HasilPendidikan
Agama lslam

Pendidikan
Jasmani

1 Muh. Ridho Rrsqullah I. 82 8l 8t.5
) Putra Geovany L 8l 80 80,s
J Bryan Antonio Nataniel

Whwsley Kheng
L 8l 80 80,5

4 Achmad lrawan L 81 80 80.5
5 Indra Pebriansyah L 82 82 82
6 Muhammad Rifle'i N T, 8t 8t 8l
7 Muhammad Beta Choiruddin L 82 8l 8t.5
8 Muharnmad Veryastra I. 8t 80 80,5
9' Andi lhhrvanul Ikhsan L 8l 80 80,5
10 Althaf Dzakv Habib Ardi L 80 80 80
1l Ahmad Fauzan Nasir t_ 8l 8l
t2 Helmy Ahmed I 82 8l 8t,5
t3 DafTa Balalradhana t_ 81 8l 8l
14 Alfian Mursvididn l. 80 80 80
l5 Muh. Rayva Kumiarvan t_ 8t 80 R0s
16 Ahmad NaielAI-Faruq l. 80 79 79.5

Nurqoadrre Khaliqin I, 8t 8i) 80,5
l8 Muhammad Ris*'amsvah L 80 80.5

No Skor Keteransan
25-50 Rcndah

)
J

5 t-15
76-t00

!e@nt
'I'ins{ri

'Iabel 3 :Akumulasi Nilai Pendrdikan Aearna lslam
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utra
Nur Zatran Nadhrr P 81 8l 8t

0 Nabila Ramadhani Amiruddin 8t) It0 80I Andi Sitti Nurhaiiza ZL P 8l 80 80.s
Nabrla Azzahra Idlus
Anugrah Nur Adela

P 8I q0

82

ftO 5

P 82 82
a+ Lihlna Allyah Alauddrn P 82 8t 8 1.5

Andi An lah Tsanv Su;rlr
Akbarullah Puli

P 8l 8 t.5

26 Andi Batari Putri Ramadhalv P 8l 80 80,5
)7 Maulina Ashapa l) 8l 8l 8t
28 Shirin Ebadi Zahrah P 8l 8l 8l
).9 Arifah Desrvina P 8t 8l 8l
l() Adinda Azzahra Kiaenna P 8t 80
3l Andini Dinda Lathifah P 80 80 80
32 Andi Nur Shaba Zhahiirah P 80 80 80
33 Inayah Nur Shotilah P 80 79 79.5
34 Nayla Nurul Azizah Amin P 80 79 79,5
-) Nindya Puti Ananda P 8t 80 80.5
36 Husnul Khotimah Ramli P 8l 8l.5
37 Zeika Salabila P 8l 80 80,5
38 Salsabila Ragil Ramadhani P 82 82 82

B. Pembahasan

Pada prinsipnya Islam memandang bahwa segala fenomena alam ini adalah hasil ciptaan

Allah dan tunduk pada hukum-hukum mekanisme-Nya sel:agat Surtttatultuh oleh karena itu

manusia harus dididik agar mampu menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai dalam hukum

Allah itu. Dia harus mampu mengorientasikan hrdupnya kepada Kekuatan aruu kekuu.saun yang

berada dibalik penclptaan alam raya serta mengaktualisasikan melalui tingkah laku dan

mengfusionalkan dalam kegiatan hidupnya.

Atas dasar (prinsip) ini maka manusia wajib mendasari kehidupannya dengan keimanan

dan ketakwaannya kepada Yang lvlaha Menciptakan. Keimanan inr di perteguh dalam hati dan

dinyatakan dalam lisan sertaa di fungsronalkan dalam perbuatan.



40

Prinsip yang memandang nranusia sehagai makhruk vang pa ng mLrria. karena *emiriki

harkat dan martabat yang tcrbentuk dari kcnrarnpuan-ke mampr-ran kejiwaann_va dimana akal

budinva menjadi tenaga pengqcrak,v-ang memiredakan tlari makhluk lainnra

Manusia .renLlrlrt pandangan lslam. diletakkan pada posisi khalilah di rnuka bumi ini

Sebagai chalif-ah manusia diberi kelengkapan-keJcngkapan hidup rohaniah dan lasmaniah 1,ang

memungkinkan dirinva melaksanakan tugas ke khalifahan ],artu menguasar, rnengeksplo itasikan

dan mengolah serta meman|aarkan hasil-hasirnya bagi kepentingan hidup ubudiyahnya kepada

Allah yang menciptakannya. Allah sendiri pernah menunjukkan bahrva harkat dan martabat

nanusia sedikit lebih tinggi dari pada Malaikat, karena dengan kemarnpuan yang diberikan o)eh

Tuhan, ia mampu belajar dan memahami nama-nama benda yang menjadi sumber utama dar

perkembangan iimu pengetahuannya lebih lanjut. Manusia yang dapat mervarisi bumi rni

hanyalah berwatak shalih (yang berjirva membangun) saja. Manusia bukan saja makhluk pribadr,

melainkan juga makhluk sosiar, yang berarti makhluk yang harus hrdup sebagai angeota

masyarakat sesamanya.

Faktor-faktor yang menyeramatkan kehrdupan masyarakat terretak pada kemampuan

masyarakat itu sendiri dalam menyerap,menghayati dan mengamalkan nilar-nilai ajaran agama

yang diperlukannya. Nilai-nilai tersebut dapat mengatur sistem hubungan indivrdual dan sosial

atau hubungan antar individu dan sosial serta dengan sosral lainnl,a berdasarkan pola

keseimbangan dan keserasian

Prinsip moralitas yang memandang bahlva manusia rtu adarah pribadr-pribadr ;,anu

mampu melaksanakan nilai-nilai moran agama dan kehidupannya. oleh karena denuan tanpa

nrlai-nilai itu kehidupannya akan menlirnpang dari fitrah Allah 1,ang'engandung nilai isJam

vaitu doktrrn Islam itu sendiri lang harus dijaciikan dasar dari proses pcndidikan !ang
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berlangsung sepanjang hayat. Jadi dengan demikian pola dasar vang membentuk dan mewamai

sistem pendidikan Islam adalah pemikiran konseptual yang berorientasi kepada nilai-nilai

keimanan, nilai-niiai kemanusiaan, baik sebagai individu rnaupun sosial, serta nilai-nilai moral

(akhlak) yang secara terpadu membentuk dan mervamai tujuan pendidikan Islam. sedang usaha

pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan pola dasar tersebut berlangsung dalam suatu strategi

pendidrkan Islam.

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan

aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal

fisik, rnental, serta emosional. pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah

keutuhan utuh , makhluk tetal, dari pada hanya menganggapnya hanya sebagai seorang terpisah

kualitas fisik dan mentalnya.

Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adarah suatu bidang kajian yang sangat ruas.

Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya.

Hubungan dari perkembangan tubuh fisik dengan pikiran dan jirvanya. Fokusnya ada pengaruh

perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia

itulah yang menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani

yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia.

Defenisi pendidika jasmani diartikan dengan berbagai ungkapan dan kalimat. Naum

esensinya sama, yang jika disimpulkan maka semakin jelas bahwa pendidika jasmani adalah

pendidikan yang memanfaatnkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan manusia. Dalam

kaitan dengan ini, diartikan bahrva melalui fisik, aspek mental dan emosional pun turut

terkembangkan, bahkan dengan penekanan yang cukup dalam. Beberapa bidang lain misalnya
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pendrdikan rnoral yang penekannya benar-benra pada. perkembangan moral, tetapi aspek fisik

tidak turut terkenrbangkan, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Hasil-hasil dari pendidikan jasmani tidk hnya terbatas pada mantaat penyempumaan fisik

atau tubuh semata, defenisi pendidikan jasmani tidak hanya menunjuk pada pengertian tradional

dan aktivitas fisik. Lebih luas dari pendidika jasmani dan lebih abstrak adalah suatu proses

pembentukaa kualitas pikiran dan juga tubuh. Maka pendidikan agama lslam sangat memberi

peran yang lebih luas dalam meningkatkan motivasi khusunya dalam proses pembelajaran

pendidikan jasmani.
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RAB VI

KI,SINTPTILAN D,A,N SARAN

r. Kesimpulan

Darr hasil penelitian yang drlakukan, maka dapat diarrbil kesimpulan bahria pen<liclikan

::rra Islarr merupakan pendidikan vang secara khas memiliki ciri islairi. berbecla dengan

' rsep pendidikan lain yang ka.jrannya lebih memfokuskan pada perberdayaan umal berdasarkan

,:lrnn dan hadis. Artinya kajian pcndidikan Islam bukan sekedar menyangkut aspek nonratif

- ,.ran Islam. tetapi juga terapannya dalam ragam maten, instrtusi, budaya, nilai dan dampaknya

:-:Tadap pemberdayaan umat. oleh karena itu, pemahaman tentang materi, institusi, kultur, dan

':em pendidikan merupakan satu kesatuan yang holistik, bukan parsial dalam mengembangkan

,''nber daya manusia yang beriman berislam. berihsan.

Sedangkan Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanf-aatkan aktitjtas

.:mani yang direncanakan secara sistematrk bertujuan untuk mengembangkan dan

-:;ringkatkan individu secara organik, neuromuskuler, pcrseptual, kognitif, dan emosional,

:. am kerangka sistem pndidikan nasional.

Pendidikan jasmani merupakan bagran penting dari proses pendidikan. Artinya,

:.ndrdikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornament yang ditempel pada prograrn sekolah

j-'agai alat untuk membuat anak sibuk. Tetapi pendidikan jasmani adalah bagian penting dari

-'::Jidikan. Melalui pendidikan jasmanr ]-ang diarahkan dengan baik, anak akan

:nrernbangkan keterampilan yang berguna bagi pengsian rvaktu senggang. rerlibat dalarn

..:;titas yang kondusif untuk rnengernbangkan hidup sehat, berkembans secara sosial. dan

:rr umbang pada kesehatan flsik dan mcntaln\,a
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Dengan demrkian. rnaka dapat diambir suatu kcsimpuian bahwa pendidikan agama rsiam

::t.tlpLtnvai peran yang sangat besar clalam mcinberi motivasi dalarn suatu kegiatan. baik clalam

-:{)scs be la-jar seoara lormal maupun non rirrnrar. Daram k.itannya dengan pedidika.i.smanr,

-rdidikan agama Islarn dapat mernolivasi sisu,a dalanr mcnigkatkan belalar pcnclidikan jasrranr

,Ja sisrva Vladrasah I sanarr, iviih Mode] Makassar

3. Saran

Peranan pendidikan agama Isram dalam meningkatkan motivasi berajar pendiclikan

..mani pada sisrva Madrasah Tsanarviyah Model Makassar merupakan topik vang diangkat

-tam peneiitran ini. Sehingga pendidikan agama Isiam vang merupakan basis pembelajaran di

l-rdrasah tersebut dapat lebih meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran selamjutnl,a olrh

'-,:ena itu, disarankan kepada prhak yang terkait untuk melakukan langkah-langah sebagai

'::ikut 
:

Kepada guru agama Islam supaya dapat mengoptimalkan fungsi dan peran mata peiagaran

tersebut dan menjadi barometer supaya dapat memotivasi sisrva terhadap mata pelalaran

lainnva

Kepada guru pendidikan jasmani supay'a dapat memotivasi siswa dalam mata perajaran

pendidika jasmani melalui peran pendidikan agama Isram yang notabene di Madrasah

tersebut selalu rnengembangkan nilai-nilai keagamaan.

Kepada sisrva supaya semakin termotivasi dalam mengikuti materi pelajaran pendidikan

iasmani meialur peran pendrdikan agarna Islam. Bahkan rebih dari itu, supaya sisrva dapat

mengembangkan pendidikan karakter lang dikembangkan meralui pendidikan 3asmani.

Bagi kepala sekolah dan wakir kepara Sckorah serta unsur \ang terkait dr daramnya supa'a

dapat memberrkirn dukungan sarana dan prasarana serta rnoti\asi kepada sisrva sehingga
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sisrra dalant punbt l:i jarirrr pcndrdikaircran penclidtkan asalna

jlsmani.



46

Daftar Pusta ka

r..l-Qur'an Al-karim

:.rifin, 2000 Ilnru ]'entlitlikan lsltttn Suu!u 'l'tryttttutt 1t:oriti.s clttn I'rttktis liertlt*ttrkun
I'cnc/t:kututt I ntqdr,\iplincr, Cct V. Jakarta; Bunti Aksara

Jepademen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyaraka lslan.r Diroktorat Urusan agarrrir
lslam dan Pebinaan Syariah, ,4/-Qrr'un dtxr 'r'e 11cnruhii1,r, .rakarta. cV. Nala Dana. 2007

)arajat, Zakiyah,2000. 1!mu Pentlrtlikun lslarn, Jakarta; Bumr Aksara.

"1uhamimin,2009.l?ekonstruk.si 
I'trulitlLkun lslun; clttt l'urtttlinu 1'e rtgettthturyutt, trltrttttltntut

Kclemhugtttut, Kurikulum Hhggu Srrutegi p entbeluluran, Jakarta, rajarvali pers.

*'lunarti, Sri, 20 l3 Pendidikan Isi,am [;aktu Teorrtis [:ikt,ufis dun Apck NormutiJ, cet. I; Jakarta,
Amza.

'.asution, Harun. lslam Rasional, gagasan dan pemikiran. cet. IV. Bandung: Mizan, 1996.

Rosdianr, Dini,2012. Model pembelaluran Iansung ttulum pentlittiktut f usmuni tlstt kesehutul.
Cet. l; Bandung. Alfabeta.

, 2013. Perencanaan Pembelajaran dalam Pendidikan .lasmani dan Kesehatan. Cet.
I; Bandung: Alfabeta.

Shaleh, Abdul Rahman dan Muhbib Abdul wahab, 2004. t,siktiogi sut/u peng(Dtr(rr lulum
I'erspektl Lslant Cet. I, Jakarta: Kencana.

Shihab, Quraish, 1994. Membuntikan Al-ettr'an. Cet. VII; Bandung, Mizan.

. alib, 1998. I'edoman Pendtdikun Anuk l,feniadi Saleh. Bandung lrsyad Baitul Salam

': ihya,2001. Penditlikan Agarru lslam. watampone: S'fKIp Muhanunadiyah watampone.


