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ABSTRAK 

Dalam hidup ini diperlukan keseimbangan harmoni antara aspek kepribadian, intelektual, 

dan jasmani. Oleh karena itu, berolah raga hendaknya tidak diartikan sebagai olah fisik semata 

tetapi juga perlu dibarengi dengan mental spiritual dan juga wawasan pengetahuan tentang olah 

raga tersebut. Suatu kondisi ideal merupakan suatu keseimbangan yang sangat diperlukan dan 

dipersyaratkan bagi setiap individu. Untuk memahami tentang olah raga secara mendalam, perlu 

mempelajari tentang sejarah Olimpiade Kuno (1300 – 776 Sebelum Masehi). Pada mulanya 

olimpiade adalah bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani (Greece) dan koloninya untuk 

menyembah dan memuja dewa Zeus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di bukit 

Kronus dikota Olimpia,  

Sejarah Olimpiade Modern, Olympimsm & Gerakan Olympiade. Sejarah Olimpiade 

Abad 19 Kembali pada tahun 1852, ketika arkeolog Jerman Ernest Curtius yang bekerja di 

rereuntuhan Olympia menemukan kembali peninggalan kebudayaan kota Olimpia. Gagasan 

untuk membangkitkan kembali Semangat Lomba Olimpia (Olympism) yang dipadukan dengan 

penyelenggaraan pertandingan olah raga tingkat internasional (olympic games) yang kemudian 

dikenal dengan gerakan olimpiade (olympic movement). Ide dasarnya adalah menciptakan 

kehidupan yang damai di dunia melalui kegiatan olah raga antar bangsa. Olimpiade modern yang 

pertama diadakan di kota Athena pada tahun 1896 mengajak negara-negara di dunia untuk 

bersama menghidupkan kembali nilai & kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis 

sosial, politik akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai & antar Negara.  

Kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan 

dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di 

seluruh dunia. Untuk maksud tersebut dan agar pelaksanaan aktifitas pergerakan olimpiade 

berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia. 

Kata Kunci: Olympism, Olahraga dan Karakter  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

SEJAK ribuan tahun lalu bangsa Yunani sudali mengenal olahraga dalam arti yang paling 

sederhana. Mereka melakukannya untuk kepentingan pasukan perang atau kemiliteran. Dengan 

berolahraga diharapkan para prajurit akan tangkas dan sigap dalam bertempur. 

Olimpiade yang paling awal konon sudah diselenggarakan bangsa Yunani purba pada 

776 Sebelum Masehi. Kegiatan itu diikuti seluruh bangsa Yunani dan dilangsungkan untuk 

menghormati dewa tertinggi mereka, Zeus. Zeus bermukim di Gunung Olympia atau Olympus 

yang kemudian dipakai sebagai nama Olimpiade hingga sekarang. 

Olimpiade kuno juga diselenggarakan setiap empat tahun olahragawan terbaik dari 

seluruh Yunani berdatangan ke arena di sekitar Gunung Olympia. Mereka bertanding secara 

perorangan, bukan atas nama tim. Para atlet yang akan bertanding terlebih dulu berlatih keras 

selama sepuluh bulan di daerah masing-masing. 

Dulu, di Yunani sering terjadi perang saudara Namun ketika pesta olahraga berlangsung, 

pihak yang bertikai melakukan gencatan senjata. Siapa yang melanggar konsensus akan 

dikenakan denda Bangsa Sparta pernah diharuskan membayar denda karena melanggar gencatan 

senjata selama Perang Peloponnesus. Menjelang pesta, panitia pelaksana menyembelih babi 

kurban. 

Pada pesta Olimpiade kerap terjadi perjanjian perdamaian atau persekutuan antar bangsa. 

Juga timbul berbagai kegiatan transaksi. Barang-barang yang dijajakan antara lain anggur, 

makanan, jimat, dan benda-benda ibadah. 

Di Olympia juga masih dijumpai batu-batu yang merupakan pijakan olahraga lari. 

Pijakan batu itu disusun sedemikian rupa agar para pelari mendapat ruang gerak ke kiri dan ke 

kanan. Pada saat start para pelari harus menempatkan telapak kaki pada batu-batu pijakan itu. 

Ada pula panel-panel tentang lomba lari khusus membawa perisai. Lomba ini banyak disukai 

penonton karena dianggap lucu. Pembukaan Olimpiade selalu diwarnai lomba kereta dengan 

empat kuda. Sekitar 40 kereta dijajarkan dalam kandang di gerbang keluar. Jarak yang ditempuh 

hampir 14 km, yakni 12 kali pulang pergi antara dua tiang batu yang ditancapkan di tanah. 

Berbeda dengan olimpiade modern, dulu mahkota kemenangan tidak diberikan kepada sais atau 

joki, melainkan kepada pemilik kereta dan kuda yang umumnya orang-orang kaya. Orang kaya 

yang haus kehormatan biasanya mengirim paling sedikit tujuh kereta kuda untuk mengikuti 

perlombaan.Berbagai pertandingan dalam olimpiade kuno boleh dikatakan serba keras. 



Pemenang pertandingan mendapatkan mahkota dedaunan, seperti daun zaitun liar sebagai 

pengganti medali. Kadang-kadang sang juara diarak masuk kota melalui sebuah lubang yang 

dibuat khusus pada tembok kota. Mereka dielu-elukan di jalan kota dan disambut pembacaan 

puisi. Penghargaan lain kepada olahragawan berprestasi berupa pembebasan dari pajak dan 

berbagai santapan gratis (Yunani Klasik, 1985). 

Olympism berasal dari kata Olimpic / olimpia (nama sebuah tempat di Arthena yang 

digunakan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas festival olahraga bangsa Yunani kuno) dan 

isme ( aliran / faham). Jadi olympism adalah dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang 

mencerminkan dan mengkombinasikan antara jasmani, rohani, serta mengharmonikan antara 

keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan. 

Dalam olympism diajarkan untuk bersikap sportif, saling menghargai, saling 

menghormati, menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun perdamaian dunia, 

contohnya dengan olahraga. Kenapa olahraga? Karena olahraga merupakan kegiatan yang paling 

murah dan mudah untuk dilakukan, banyak orang yang menyukai kegiatan olahraga, selain juga 

menyehatkan. Olympism mungkin dikenal dengan kegiatan olahraganya. Namun, sebenarnya 

olahraga bukanlah tujuan utama dari olympism. Kemuliaan manusia merupakan tujuan utama 

yang ingin dicapai oleh olympism. Keseimbangan antara fisik, kemauan, serta pikiran menjadi 

prinsip dasar olimpisme. Oleh karena itu, perbedaan dan perselisihan sangat diharamkan untuk 

berada didalamnya. 

Olympism membuat kita lebih memahami nilai-nilai olimpiade. Contohnya olimpiade 

untuk orang-orang yang kurang sempurna secara fisik. Kita sebagai manusia yang diciptakan 

dengan anggota tubuh yang normal seharusnya malu dengan mereka yang memiliki keterbatasan 

fisik namun tetap semangat untuk berprestasi dalam keterbatasan yang ada. Mereka sangat 

menjunjung tinggi sportifitas. Bahkan walaupun mereka tidak menjadi pemenang, mereka tetap 

saling menghargai dan menghormati satu sama lain.  

Diera globalisasi saat ini para pemuda Indonesia yang memiliki keadaan fisik yang 

normal justru menghancurkan nilai-nilai yang seharusnya memberi manfaat. Pertandingan 

olahraga yang seharusnya membawa kedamaian, persatuan, dan persahabatan berubah menjadi 

suatu ajang pemuas emosi belaka. Nilai-nilai yang baik hilang dan berubah menjadi lautan 

emosi, perdamaian yang harusnya tercipta berubah menjadi kerusuhan, persatuan berganti 

menjadi perpecahan, dan persahabatan hilang ditelan permusuhan. Sebenarnya Semua terjadi 

hanya karena tidak adanya rasa lapang dada untuk menerima kekalahan. Mereka selalu berpikir 

untuk menang, menang, dan menang. Tanpa berpikir untuk menerima dengan ikhlas suatu 

kekalahan yang sebenarnya merupakan awal dari keberhasilan yang indah. Sesungguhnya 

seorang pemenang bukan hanya orang yang memenangkan suatu pertandingan, tapi pemenang 

adalah seseorang yang dapat mengontrol emosi ketika mendapt kekalahan, dan menerima 

kekalahan tersebut dengan ikhlas serta lapang dada, lalu menjadikan kekalahan itu sebagai 

pengalaman dan proses menuju kemenangan. 



Memahami dan menerapkan nilai-nilai olympism ini, merupakan dasar fundamental dan 

filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani 

dan rohani serta mengharmonikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan dan pendidikan, 

sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada 

kebahagiaan dan merupakan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

  



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU. Sisdiknas) 

merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan  

“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 beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.  Tujuan pendidikan nasional 

tersebut merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan 

oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi 

dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan proses pendidikan yang  berpusat 

pada pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter pada masyarakat sekolah termasuk di 

dalamnya dan paling utama peserta didik. Pengembangan nilai-nilai tersebut harus tetap 

menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif mempelajari, menginternalkan, 

memasukkan nilai dalam sistem nilai yang sudah ada pada dirinya, menjadikan nilai baru 

tersebut menjadi bagian dari kepribadian dirinya. Secara kontekstual nilai-nilai itu terus 

berkembang selama mereka berada dalam proses pendidikan di sekolah dan masyarakat, dan 

menjadi dasar untuk mempelajari nilai-nilai baru setelah sepenuhnya berkarya di masyarakat. 

Dengan perkataan lain, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dimiliki peserta didik 

tersebut akan menjadi modal dasar menjadikan mereka sebagai warganegara Indonesia yang 

mampu membangun bangsa dan negaranya. 

B. Landasan Pedagogis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa  

Pendidikan pada dasarnya  merupakan suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi 

peserta didik secara optimal. Usaha sadar tersebut tidak boleh dilepaskan dari lingkungan dimana 



peserta didik berada terutama dari lingkungan budayanya (Ki Hajar Dewantara; Pring; Oliva) 

karena peserta didik hidup dalam lingkungan tersebut dan bertindak sesuai dengan kaedah-

kaedah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip tersebut akan menyebabkan 

peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi maka mereka tidak akan 

mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan 

budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang 

yang tidak menyukainya budayanya. 

C. Pemahaman Tentang Istilah Olympism (OLIMPISME) 

1. Olympic / Olimpia 

Nama sebuah tempat di Athena yang dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas 

festival olahraga bangsa yunani kuno (olimpiade kuno). 

2. Ism/Isme 

Sebuah faham/ajaran yang merupakan sistem/ tatanan sosial yang diyakini memiliki nilai bila 

diterapkan dalam lingkungan masyarakat   

3. Olympism adalah dasar fundamental dan filosofi kehidupan (paham/ajaran) yang 

mencerminkan dan mengkombinasikankeseimbangan antara jasmani (badan yang sehat) dan 

rohani   (kemauan, moral dan kecerdasan) serta mengharmonikan antara kehidupan 

keolahragaan, kebudayaan dan pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diciptakan 

keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai nilai 

pendidikan yang baik dan penghargaan pada prinsip- prinsip etika yang baik pula 

4. Visi Olympism adalah menempatkan olahraga dimana saja sebagai wahana  pembentukan 

manusia secara utuh yang harmonis dalam  usaha  membangun suatu masyarakat yang damai 

dengan saling menghormati. 

 

D. Paradigma  Olympism Dalam    Pertandingan Olimpiade 
 

1. Prestasi olahraga bukan yang utama bagi  atlet dalam suatu kompetisi, melainkan kegiatan 

olahraga untuk kemuliaan manusia dengan mengkobinasikan dan menyeimbangkan antara 

kualitas fisik, kemauan, dan pikiran sebagai prinsip dasarnya. 

2. Karena olympism  ditetapkan sebagai filosofi dan prinsip dasarnya  , maka diskriminasi atau 

perbedaan terhadap ras, suku, agama, ideologi dan warna kulit harus dihindarkan dalam setiap 

gerakan olimpiade. 

a.  Living excellence 

Nilai-nilai : 

1. Kerja keras untuk mencapai prestasi terbaik. 

2. Berjuang hingga akhir (pantang menyerah). 

3. Fokus terhadap pencapaian prestasi. 



4. Terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat untuk pencapaian prestasi terbaik. 

5. Menjaga keseimbangan antara kebugaran fisik, motivasi /keinginan dan kekuatan 

mental 

  

b. Living Respect 

Saling menghargai diri dan orang lain dalam hal : 

1. Perbedaan pendapat. 

2. Perbedaan keyakinan. 

3. Perbedaan keragaman budaya. 

4. Perbedaan Suku/ras dan Bangsa. 

5. Hak-hak sebagai manusia. 

6. Pencapaian prestasi/kesuksesan seseorang. 

 

c. Living Friendsip 

Nilai-nilai : 

1. Persahabatan. 

2. Berempati dan bersimpati kepada orang lain. 

3. Kerjasama. 

4. Saling memberi,melayani. 

5. Saling mendukung. 

 

E. Nilai Olympism Dalam Olahraga Untuk Mengembangkan Integritas & Karakter 

1. Mempromosikan dan menyebar luaskan olahraga dan nilai filosofisnya (olympism) sebagai 

dasar pembentukan fisik dan pengembangan moral manusia.  

2. Mendidik generasi muda melalui olahraga dalam semangat saling pengertian dan 

persaudaraan yang lebih baik diantara mereka, sehingga memungkinkan terbentuknya dunia 

yang lebih damai dan lebih baik. 

3. Menyebar luaskan prinsip-prinsip Olimpiade keseluruh dunia, sehingga membentuk semangat 

internasional. 

4. Mempertemukan atlet dunia dalam suatu festival olahraga empat tahunan, yaitu pertandingan 

olimpiade (Olympic Games). Olympism Sebagai Pokok Pikiran  

 

 

 



Simbol Gerakan Olimpiade Modern 5 Cincin Dengan Lima Warna : Biru, Kuning, 

Hitam, Hijau dan Merah dengan latar belakang putih. Menggambarkan wakil dari 5 benua yakni 

; Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan Australia, serta negara negara di dunia yang di simbolkan 

dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing masing Negara. Diciptakan 

oleh B.Pierre de Coubertin dan diluncurkan pertamakali dan di gunakan tahun 1914 pada 

kongres Olimpiade di Antwerpen. Motto Pertandingan Olimpiade Modern “(Citius) Lebih cepat, 

(Altius) Lebih tinggi, (Fortius) Lebih kuat” Di usulkan oleh Father Henri Didon, seorang guru 

dari Republik Dominika, salah seorang teman B.Pierre de Coubertin Paradigma Gerakan 

Olympiade. 

Prestasi olahraga bukan yang utama bagi atlet dalam suatu kompetisi, melainkan hasil 

dari proses keseluruhannya, yaitu terbangunnya kemuliaan diri yang merupakan kombinasi & 

keseimbangan antara kualitas & keterampilan fisik (skill), sikap/kemauan (attitute), dan 

kecerdasan pikiran (knowledge) sebagai prinsip dasar hidup. 

 

F. Tujuh Konsep  Pembentukan Nilai Nilai Moral Dalam Penyelengaraan Olimpiade 

(Menurut IOC) 

Nilai-nilai olympiade (olympism) sebagai filosofi, mengandung arti tidak ada pembedaan 

dalam hal; ras, suku, agama, ideologi & warna kulit, serta merupakan usaha untuk menciptakan 

perdamaian dunia. 7 (Tujuh) Komponen Standar Dari Sasaran Pembentukan Moral Dalam 

Olympism yaitu: 

1. Kesempurnaan Dalam Performansi (Excellence in performance). 

2. Berpartisipasi Dengan Kegembiraan & Kesenangan (Joy and pleasure in participation). 

3. Kejujuran dalam berkompetisi (Fairness of play). 

4. Rasa Hormat Terhadap Sesama (Respect for other nations, cultures, religions, races and 

individuals). 

5. Pengembangan Kualitas Manusia (Human quality development). 

6. Belajar Secara Bersama & Terpadu (Leadership by sharing, training, working and competing 

together). 

7. Kedamaian Antara Bangsa (Peaceful co-existence between different nations peace). 

 

 



G. Penjabaran Nilai Nilai Gerakan Olimpiade & Olympism Secara Lebih Luas Dalam 

Kehidupan 

Penjabaran Nilai-Nilai Gerakan Olimpiade & Olympism Secara Lebih Luas Dalam kehidupan 

mencakup :  

a. Visioner (tujuan jangka panjang). 

b. Peacefull (kedamaian). 

c. No Discrimination (tidak diskriminatif). 

d. Mutual Understanding (saling memahami). 

e. Friendship (persahabatan). 

f. Solidarity (solidaritas). 

g. Fair Play (kejujuran,adil,wajar). 

h. Excellence (keunggulan). 

i. Fun (kesenangan). 

j. Respect (menghargai). 

k. Human Development (pengembangan diri). 

l. Leadership (Kepemimpinan). 

m. Motivation (semangat,pantang menyerah). 

n. Team Work (kerjasama,sinergi)  

 

Jika nilai-nilai ini benar-benar dapat diaplikasikan dalam kehidupan, tentunya sangat 

berpengaruh signifikan pada situasi kehidupan kita, karena pada hakekatnya nilai-nilai juga 

merupakan nilai kehidupan yang bersifat general. Demikian tingginya pengembangan nilai yang 

dihayati dalam dunia olahraga, senantiasa diikuti pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dibidang tersebut. Selanjutnya melalui nilai-nilai olympism diyakini akan dapat 

mengembangkan integritas dan karakter diri anak bangsa yang akan mewujudkan perdamaian 

dunia. 

 

 

  



BAB III 

KESIMPULAN 

 

Pada setiap nafas kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari kegiatan berolah raga, 

berolah pikir, dan berolah mental spiritual yang sangat diperlukan dalam menjaga kesimbangan 

yang harmoni. Pada masing-masing kegiatan tersebut juga melibatkan aktivitas lainnya. Sebagai 

contoh, olah raga disini bukanlah sekedar mengolah raga atau tubuh, melainkan merupakan suatu 

kegiatan yang sangat kompleks yang dapat dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu, dan memiliki 

filosofi kehidupan. Oleh karena itu, olah raga dapat pula digunakan untuk mengembangkan 

integritas dan karakter seorang individu (Intergrity & Character Development). o Keseimbangan 

kondisi dari mind, body and spirit, keseimbangan kondisi akademi dan jasmani, keseimbangan 

dari berbagai peran yang dimainkan dalam kehidupan merupakan faktor yang menentukan dalam 

meraih suatu keberhasilan yang hakiki. 
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