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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dalam proses 

dimensi kehidupanya. Interaksi yang terjadi antar individu dengan individu, 

kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok merupakan hal 

yang mutlak dan tidak bisa dihindari kaitannya dengan hakikat manusia sebagai 

makhuk sosial. Dalam proses interaksinya, setiap manusia pasti memiliki tujuan 

untuk memenuhi apa yang diinginkan dan apa yang ingin dicapainya. Perlu 

adanya sebuah usaha yang besar dalam prosesnya untuk mencapai apa yang 

dicita-citakan. Usaha yang besar ini berkaitan erat dengan kesiapan diri manusia 

dalam menggapai sebuah tujuan. Kesiapan diri baik itu secara fisik maupun secara 

mental inilah yang mempengaruhi seberapa besar usaha yang akan dilakukan oleh 

manusia. 

Kesiapan diri secara fisik ini berhubungan erat dengan kondisi fisik 

individu dalam melakukan sebuah aktivitas. Kondisi fisik yang prima dalam tubuh 

manusia ini akan menentukan seberapa besar konsistensi manusia dalam 

memproduksi sebuah aktivitas. Aktivitas yang konsisten ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor didalamnya agar membentuk kondisi fisik yang prima. Makanan 

yang bergizi dan memenuhi asupan energi yang cukup merupakan faktor utama 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  Rutinitas keseharian manusia yang tidak 

pernah terlepas dari aktivitas gerak ini menuntut manusia untuk konsisten dalam 

proses kehidupanya. Kondisi fisik yang lemah akan menganggu aktivitas 
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keseharian manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Hal ini secara langsung 

akan mempengaruhi manusia dalam mencapai sebuah tujuan. 

Dalam dimensi ilmu keolahragaan kondisi fisik yang prima ini dapat 

dikatakan sebagai kesegaran jasmani. Kondisi jasmani yang segar atau bugar 

dimaknai bahwa seseorang tersebut memiliki kondisi fisik yang prima. Pada 

bidang keolahragaan, kesegaran jasmani ini digunakan untuk menentukan apakah 

seorang atlet memenuhi standart kriteria untuk melakukan sebuah pertandingan. 

Dari wacana diatas dapat diketahui bahwa kedudukan tes untuk kesegaran jasmani 

sangat penting untuk seorang atlet dan dunia olahraga. Maka dari itu perlu adanya 

hal yang paling mendasar yaitu fisik yang baik dan tingkat kesegaran jasmani 

yang baik pula. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Tujuan umum pendidikan jasmani juga selaras dengan tujuan umum 

pendidikan. Proses belajar dalam pendidikan jasmani juga bertujuan untuk 

menimbulkan perubahan perilaku. Melalui proses tersebut, maka terjadi 

perubahan perilaku yang melekat. Pendidikan jasmani tak lain adalah proses 

belajar untuk bergerak, belajar untuk gerak. Selain belajar dan dididik melalui 

gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, dalam pendidikan jasmani anak 

diajarkan untuk bergerak. Melalui pengalaman itu akan terbentuk perubahan 

dalam aspek jasmani dan rohaninya (Lutan, 2001:15). 

Dalam pendidikan jasmani tidak hanya aspek jasmanianya (psikomotorik) 

saja yang perlu dikembangkan pada diri anak, namun perkembangan pengetahuan 

dan penalaran (kognitif) serta sifat-sifat kepribadiannya (afektif) juga perlu untuk 

dikembangkan. Ketiga perkembangan tersebut yaitu psikomotorik, kognitif, dan 
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afektif, semuanya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara 

satu dengan yang lainnya. Perkembangan kemampuan kognitif, dan sifat-sifat 

efektif berkaitan erat dengan perkembangan ketrampilan gerak siswa (Lutan, 

2002:18). 

Kesegaran jasmani merupakan salah satu tujuan yang penting dalam 

pendidikan jasmani. Menurut Soetanto (2013:31) dalam bukunya, kesegaran 

jasmani adalah melakukan aktifitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti 

serta mampu melakukan aktivitas lainnya. Dari pernyataan Soetanto Hartono 

dapat diartikan kesegaran jasmani merupakan wujud dari loyalitas fungsional 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan secara tertentu dengan hasil yang 

baik atau memuaskan tanpa kelelahan yang berarti. Kesegaran dan kebugaran 

jasmani dapat diperoleh melalui aktifitas jasmani, untuk siswa dapat diperoleh 

melalui pendidikan jasmani dan kegiatan ekstrakurikuler. Kesegaran jasmani 

siswa yang baik akan menjamin kesiapan siswa dalam melaksanakan tugas sehari-

hari dan selalu menampakkan penampilan yang optimal. Agar kesegaran jasmani 

tetap terjaga, maka harus ditanamkan sedini mungkin mulai dari pendidikan dasar, 

baik di sekolah maupun di rumah. Sebab perilaku kesegaran jasmani merupakan 

kondisi dan kebiasaan yang membutuhkan ketekunan dan usaha yang keras. 

Pendidikan jasmani yang diselenggarakan di Sekolah Dasar hendaknya dapat 

membentuk keterampilan gerak dasar bagi anak-anak Sekolah Dasar. Melalui 

berbagai bentuk keterampilan gerak dasar akan dapat meningkatkan aktivitas dan 

pengembangan kemampuan jasmani anak. 

Dalam dimensi kehidupan disekolah, kesegaran jasmani ini pun 

mempunyai peran yang sangat penting pada proses pembelajaran yang dilakukan 
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oleh siswa. Kesiapan fisik akan selalu mempengaruhi kesiapan mental siswa 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kondisi fisik yang tidak stabil akan 

mempengaruhi siswa dalam memenuhi tugas-tugas kompetensi pada bidang mata 

pelajaran. Pada dasarnya kesegaran jasmani siswa tidak hanya berpengaruh 

terhadap pendidikan jasmani, namun juga berhubungan dengan semua mata 

pelajaran yang ada disekolah. Mulai dari pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, 

Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Kesenian, TIK, dan mata pelajaran lain memiliki 

pengaruh yang besar terhadap konsep kesegaran jasmani. 

Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani seseorang atau siswa bisa 

dengan cara pengukuran. Pengukuran bertujuan untuk mengetahui dan menilai 

tingkat kesegaran jasmani seseorang. Pengukuran kesegaran jasmani dilakukan 

dengan tes kesegaran jasmani. Untuk melaksanakan tes diperlukan adanya 

alat/instrument. Tes kesegaran jasmani Indonesia (TKJI) telah disepakati dan 

ditetapkan menjadi instrument/alat tes yang berlaku di seluruh Indonesia karena 

TKJI disusun dan disesuaikan dengan kondisi anak Indonesia. TKJI dibagi dalam 

4 kelompok usia, yaitu: 6-9 tahun, 10-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun.  

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini, peneliti akan melakukan tes 

untuk siswa usia 10-12 tahun baik putra maupun putri. Berikut adalah beberapa 

rangkaian tes kesegaran jasmani Indonesia untuk siswa usia 10-12 tahun putra dan 

putri yang terdiri dari: (1) lari cepat (sprint) 40 meter, (2) gantung siku 60 detik, 

(3) baring duduk (sit up) 30 detik, (4) loncat tegak (vertical jump), (5) lari jarak 

menengah 600 meter (Sriundy, 2010:95). 

Tes kesegaran jasmani sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi 

tingkat kesegaran jasmani anak. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh 
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Dwi Gansar, dkk yang mengangkat judul “Survei Tingkat Kebugaran Jasmani 

pada Siswa-Siswi Tunagrahita SMP Luar Biasa Negeri Kota Salahtiga”, yang 

mendapatkan hasil tes kebugaran jasmani untuk siswa putra tunagrahita terdapat 

0% kategori baik sekali, 0% kategori baik, 5 siswa (25%) kategori sedang, 12 

siswa (60%) kategori kurang, dan 3 siswa (15%) kategori kurang sekali. 

Sedangkan untuk kebugaran siswa putri tunagrahita terdapat 0% kategori baik 

sekali, 0% ketegori baik, 3 siswi (38%) kategori sedang, 5 siswi (63%) kategori 

kurang, dan 0% kategori kurang sekali. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

kebugaran jasmani siswa-siswi tunagrahita SMP Luar Biasa Negeri Kota Salatiga 

termasuk dalam kategori kurang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Dwi gansar, dkk dapat dikatakan bahwa tes kesegaran jasmani (TKJI) sangat 

penting dilakukan baik untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. 

Yang diharapkan pada penelitian tersebut perlu ditingkatkannya kebugaran 

jasmani melalui pendidikan jasmani adaptif yang sesuai dengan kemampuan 

siswa-siswi tunagrahita sehingga tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi 

tunagrahita menjadi lebih baik. 

Penelitian yang relevan lainnya ialah dari Affandi, dkk, yang mengangkat 

judul “Survei Tingkat Kebugaran Jasmani Dengan Menggunakan Tes Kebugaran 

Jasmani Indonesia Pada Siswa Sekolah Dasar”, dengan hasil tingkat kebugaran 

jasmani siswa VI Sekolah Dasar Negeri 36 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 

tahun 2014 untuk putera sebagian sebesar memiliki kriteria sedang yaitu 47%, 

sedangkan untuk puteri memiliki kriteria kurang yaitu 40%. Dapat disimpulkan 

hasilnya adalah tingkat kebugaran jasmani pada siswa kelas VI termasuk dalam 

kategori baik. Dari penelitian yang dilakukan oleh Affandi, dkk, terlihat bahwa tes 
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kesegaran jasmani seharusnya dilakukan pada setiap sekolah yang tujuannya ialah 

untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswanya. 

Berdasarkan gagasan diatas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

tingkat kesegaran jasmani siswa SD. Peneliti melakukan penelitian di SDN 

Daditunggal dengan mengambil objek siswa usia 10-12 tahun kelas atas yaitu 

kelas IV dan V. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di SDN 

Daditunggal menjelaskan bahwa dari kelas I-V belum pernah diadakan tes 

kesegaran jasmani sehingga guru tidak dapat mengetahui tingkat kesegaran 

jasmani siswanya. Namun tes kesegaran jasmani dilaksanakan pada saat siswa 

menduduki kelas VI untuk ujian praktek sekolah. Saat peneliti mengadakan 

observasi pendahuluan di SD tersebut, nampak dari keterangan guru olahraga dan 

kepala sekolah yang tertarik akan terlaksananya penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Walaupun ada beberapa alat yang akan digunakan belum ada pada 

SD tersebut misalnya alat gantung siku dan alat loncat tegak yang belum ada, 

namun dari pihak sekolah siap membantu peneliti demi terlaksananya tes 

kesegaran jasmani yang akan dilaksanakan. Untuk tes baring duduk (sit up) siswa 

tidak perlu lagi membawa matras karena dapat memanfaatkan lingkungan alam 

yang ada. 

Melihat latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat judul “Survei 

Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa SD Usia 10-12 Tahun” untuk mengetahui 

tingkat kesegaran jasmani siswa kelas IV dan V pada SDN Daditunggal.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “Bagaimana Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa SD Usia 10-12 

Tahun di SDN Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa SD Usia 

10-12 Tahun di SDN Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1.4.1 Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam 

usaha-usaha yang mengarah pada pengembangan pelajaran olahraga di tingkat 

Sekolah Dasar. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi usaha 

penelitian lanjutan, perbandingan, maupun tujuan lain yang relevan. 

1.4.2 Praktis  

1.4.2.1 Bagi Sekolah 

Memberikan informasi tentang tingkat kesegaran jasmani siswa dengan 

cara melaksanakan TKJI (Tes Kesegaran Jasmani Indonesia) sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan sebagai tolak ukur kemampuan siswa yang 

kaitannya dengan tingkat kesegaran jasmani. 
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1.4.2.2 Bagi Guru 

Memberikan suatu informasi kepada guru bahwa dalam meningkatkan 

kesegaran jasmani diperlukan lingkungan yang mendukung, ketersediaan fasilitas 

dan gaya hidup. 

1.4.2.3 Bagi Siswa 

Meningkatkan kesegaran jasmani siswa dan berdampak pada tubuh siswa 

menjadi lebih sehat. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Menambah wawasan/pengetahuan peneliti meskipun nantinya peneliti 

tidak mengajar olahraga dan basicnya adalah guru kelas setidaknya peneliti dapat 

memahami dan lebih mengerti tingkat kesegaran jasmani siswa disekolah. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1.5.1 Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan total yang 

mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, 

sosial, serta emosional bagi masyarakat, dengan wahana aktivitas jasmani 

(Sukintaka, 2004:18). 

1.5.2 Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani merupakan kemampuan tubuh seseorang untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta 

masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lainnya. 
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1.5.3 Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) 

Tes kesegaran jasmani Indonesia (TKJI) merupakan instrument/alat tes 

yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia karena TKJI disusun dan disesuaikan 

dengan kondisi anak Indonesia (Rismayanthi dalam Styo, 2015:7). 


