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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang Sisdiknas, 2003). Pendidikan sangat 

penting bagi perkembangan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka 

masyarakat akan lebih beradab, baik dan lebih disiplin.  

Pendidikan di Indonesia banyak dinilai dari segi prestasi akademisnya. 

Semakin tinggi nilai akademiknya maka semakin pandai pula seorang anak atau 

remaja tersebut tanpa melihat dari sisi lain misalnya bakat-bakat seni ataupun olahraga 

yang ada dalam diri anak atau remaja tersebut. Ada anggapan bahwa anak atau remaja 

yang menyukai aktivitas olahraga rata-rata memiliki nilai akademik yang lebih rendah 

dibanding anak yang lainnya. Menurut Seto (2004) agar orang tua jangan sampai 

memaksakan potensi anak supaya mereka bisa tumbuh dengan percaya diri dan unggul 

di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, pemain sepak bola Maradona tidak akan 

bisa unggul di bidang matematika karena keahliannya di bidang olahraga. Bila 

Maradona dipaksa belajar matematika, tentulah ia tidak akan pernah menjadi pemain 

sepak bola terkenal. Sering kali anak atau remaja terdiskriminasi kalau matematikanya 

dapat nilai jelek, padahal si anak pintar menyanyi ataupun pintar dalam permainan 

bulutangkis. 

Potensi merupakan bawaan sejak lahir yang perlu dikembangkan agar dapat 

mencapai prestasi. Potensi merupakan kecakapan-kecakapan yang masih tersembunyi, 

belum termanifestasikan dan merupakan kecakapan yang dibawa sejak lahir. 
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Kecakapan potensial yang ada pada setiap individu ada dua macam, yaitu kapasitas 

umum yang dikenal dengan sebutan intelegensi atau kecerdasan dan kapasitas khusus 

yang juga disebut bakat atau aptitude (Artanti, 2009). Potensi akademik merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam mencapai prestasi. Potensi 

akademik digunakan sebagai indikator pencapaian prestasi. Peserta didik yang 

memiliki potensi akademik yang tinggi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi 

pula. 

Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa prestasi akademik 

mampu diraih apabila seseorang tersebut dalam keadaan hati yang senang, situasi 

belajar yang nyaman serta keadaan yang optimal. Keadaan yang optimal ini diartikan 

antara mental dan fisik dapat berkorelasi secara seimbang. Dan untuk memenuhi agar 

terjadi keseimbangan antara mental dan fisik dibutuhkan aktivitas fisik yang 

menunjang, contohnya adalah latihan kebugaran jasmani. 

Kebugaran jasmani adalah kemampuan melakukan kegiatan sehari-hari dengan 

penuh vitalitas dan kesigapan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih 

cukup energi untuk beraktifitas pada waktu senggang dan menghadapi hal-hal yang 

bersifat darurat. Kebugaran jasmani terdiri dari beberapa komponen salah satunya 

adalah daya tahan jantung dan daya tahan paru-paru (cardiorespiratory endurance). 

Cardiorespiratory endurance adalah kesanggupan jantung (sistem peredaran darah) 

dan paru-paru (sistem pernafasan) untuk berfungsi secara optimal saat melakukan 

aktifitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang 

berarti (Nurhasan, 2005). 

Dalam penelitian yang berjudul “Effect of physical in activity on major non 

comunicable disease world wide: an analisis of burder of disease and life expectancy” 

telah menunjukkan bahwa program aktivitas fisik sangat berguna untuk meningkatkan 
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kebugaran jasmani, kemampuan otot, indeks massa tubuh, kesehatan tulang, kesehatan 

organ dan meningkatkan fungsi kognitif (Lee, et al. 2012). 

Menurut Limb et al, (1998) dalam Twisk et al, (2002) program aktivitas fisik 

sangat penting untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kualitas hidup dan prestasi 

akademik bagi anak yang masih dalam tahap sekolah. Kebugaran fisik diakui sebagai 

komponen penting dari kesehatan dimana aktivitas fisik di masa kecil dan remaja dapat 

meningkatkan kekuatan serta ketahanan tulang dan otot, mengontrol bobot pinggul, 

mengurangi kecemasan dan stress, meningkatkan harga diri dan dapat meningkatkan 

fungsi cardiorespiratory.  

Di Indonesia, kegiatan fisik anak-anak biasanya terstruktur melalui pelajaran 

pendidikan olahraga di sekolah-sekolah untuk durasi 120 menit per minggu. Di luar 

sekolah, kebanyakan anak-anak, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, tidak 

berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Kegiatan mereka berkutat dengan menonton 

televisi, bermain game dan aktif di media online. Penelitian pengembangan media 

yayasan anak pada tahun 2006 melaporkan bahwa anak-anak usia sekolah menonton 

televisi dan bermain video game untuk jangka waktu mulai 40-45 jam per minggu 

(Muniandy, 2013). Jika diasumsikan bahwa jumlah jam di sekolah adalah delapan jam 

per hari atau 40 jam per minggu, maka mereka hampir tidak punya waktu untuk 

melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Data penelitian tentang kebugaran jasmani 

menunjukkan bahwa 37,40% dari pemuda Indonesia dikategorikan memiliki 

kebugaran jasmani yang sangat rendah, 43,90% memiliki rendah, 13,55% kebugaran 

moderat dan hanya 5,15% sudah baik atau sangat baik kebugarannya (Mutohir, 2007). 

Data Matrikulasi dari aktivitas fisik (olahraga) dari 1.108 mahasiswa Institut 

Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan bahwa 88% dari siswa latihan selama 1-3 

jam, 6% untuk 3-6 jam, 4% selama 6-9 jam dan hanya 2% latihan selama lebih dari 
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sembilan jam per minggu. Sementara itu, kebugaran jasmani mereka rata-rata bisa 

dikategorikan  rendah, 36,6 (ml/kg/menit).  

Terdapat perbedaan yang signifikan antara daya tahan kardiorespirasi pada 

siswa pemain basket dan bukan pemain basket SMA di kota Denpasar. Kelompok 

pemain basket memiliki rerata VO2max lebih tinggi yaitu 45,906 ml/kg/menit 

sedangkan kelompok bukan pemain basket yaitu 36,603 ml/kg/menit. Sebagian besar 

(58,33%) siswa pada kelompok pemain basket memiliki daya tahan kardiorespirasi 

dalam kategori sedang yaitu VO2max 38,4–45,1 ml/kg/menit dan sebanyak 41,67% 

kelompok bukan pemain basket memiliki daya tahan kardiorespirasi dalam kategori 

sangat kurang yaitu VO2max <35,0 ml/kg/menit (Dewi dan Muliarta, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugianto dan Nurhayati (2013) 

bahwa siswa yang mempunyai kategori VO2max kurang sekali mempunyai prestasi 

akademik yang kurang, sedang dan baik, sementara siswa yang mempunyai kategori 

VO2max kurang mempunyai prestasi akademik sedang, baik dan baik sekali. 

Sedangkan yang mempunyai kategori VO2max cukup mempunyai prestasi akademik 

baik sekali dan sangat baik sekali. Dari keterangan tersebut didapat suatu bukti bahwa 

daya tahan jantung dan paru berhubungan dengan prestasi akademik khususnya pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tarik Tahun ajaran 2012-2013 dengan persentase 

sebesar 42,38%. 

Beberapa studi telah mendokumentasikan hubungan positif antara aktivitas 

fisik dan prestasi akademik atau ukuran kinerja kognitif lainnya (California 

Department of Education[CDE], 2001; Maynard, Coonan, Worsley, Dwyer, & 

Baghurst, 1987; Shephard et al, 1984.; Shephard, Lavallee, Volle, LaBarre, & 

Beaucage, 1994). Selain itu, aktivitas fisik telah dikaitkan secara positif dengan 
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kognisi (Sibley & Etnier, 2003; Coe, Pivarnik, Womack, Reeves, & Malina, 2006; 

Shephard, 1997; Tomporowski, 2003).  

SMK Bhakti Loa Janan adalah sekolah kejuruan swasta yang ber alamat di 

Jalan Gerbang Dayaku, Loa Janan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan 

Timur. Sekolah ini yang memiliki program jurusan, seperti Teknik Kendaraan Ringan 

(TKR), Teknologi Informasi (TI), Multimedia. Sekolah ini memiliki visi, yaitu 

“Menyiapkan tamatan yang mampu bersaing di era global dan ber-imtaq tinggi”. 

Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan oleh siswa di SMK Bhakti Loa 

Janan, yaitu untuk pergi ke sekolah siswa SMK Bhakti Loa Janan, menggunakan cara 

yang berbeda-beda untuk menempuh perjalanan ke sekolah. Contohnya, ada yang naik 

motor, naik angkutan umum, bersepeda ataupun berjalan kaki. Hal ini membuat tingkat 

kebugaran jasmani yang berbeda-beda, karena yang berjalan kaki dan bersepeda lebih 

melakukan pergerakan yang lebih dibanding yang menggunakan motor maupun yang 

naik angkutan umum.  

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, serta belum lengkapnya data tentang 

daya tahan jantung dan paru pada siswa di Loa Janan Kalimantan Timur, terutama 

siswa SMK Bhakti Loa Janan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang permasalahan dengan judul “Hubungan antara cardiorespiratory endurance 

dengan potensi akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara cardiorespiratory endurance dengan potensi 

akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan? 
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C. Tujuan Umun 

Untuk menganalisis adanya hubungan antara cardiorespiratory endurance 

dengan potensi akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan. 

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

a. Mendapatkan pengalaman penelitian dibidang kardiorespirasi 

b. Menambah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara daya tahan jantung 

dan paru terhadap potensi akademik 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kebugaran serta daya 

tahan kardiorespirasi  

3. Bagi Institusi  

Sebagai wawasan dan pengetahuan awal bagi penelitian yang sejenis 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan Darla M. Castelli, Charles H. Hillman, Sarah M. 

Buck, and Heather E. Erwin, dengan judul “Physical Fitness and Academic 

Achievement in Third and Fifth-Grade Students”  dilakukan pada anak sekolah 

kelas 3 dan 5 di empat sekolah dengan sampel siswa sebanyak 259 dari 4 

sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa 

adanya kaitan antara prestasi akademik dengan kebugaran jasmani pada siswa 

sekolah dasar kelas 3 dan 5.  

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu tujuan penelitiannya 

untuk mengetahui hubungan antara cardiorespiratory endurance dengan 

potensi akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan. Sampel adalah 

sebanyak 2 kelas dari 14 kelas. 
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2. Penelitian yang dilakukan Twist Jurimae dan Oja, L dengan judul “Physical 

activity, motor ability and school readiness of 6 year old children”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa program aktivitas fisik mampu 

meningkatkan kebugaran jasmani, kulitas hidup dan prestasi akademik bagi 

anak yang masih dalam tahap sekolah. Penelitian ini dilakukan selama 3 

minggu, dan dilakukan pada anak dengan umur 6 tahun dengan sampel 294 

anak (161 anak laki dan 138 anak perempuan). 

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu tujuan penelitiannya 

untuk mengetahui hubungan antara cardiorespiratory endurance dengan 

potensi akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan. Sampel adalah 

sebanyak 2 kelas dari 14 kelas. 

3. Pada penelitian yang dilakukan Sinku, S.K “Effect of Health-Related Physical 

Fitness Programmes on the Cardio-Respiratory Function of Sedentary 

Students”, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bahwa program kebugaran 

jasmani pada mahasiswa dapat meningkatkan fungsi kardiorespirasi. 

Sampelnya yaitu 20 mahasiswa dari beberapa fakultas di Universitas Swawi 

Ramanand Teerth Marathwada. 

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu tujuan penelitiannya 

untuk mengetahui hubungan antara cardiorespiratory endurance dengan 

potensi akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan. Sampel adalah 

sebanyak 2 kelas dari 14 kelas. 

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Fatemeh, Dalvand Hassan, Zar 

Abdossaleh dan Salesi Mohsen dengan judul “Effect of Eight Week Endurance 

Training on Pulmonary Function in Sedentary Men”, tujuan dari penelitian ini  

yaitu bahwa membuktikan program latihan daya tahan selama 8 minggu dapat 
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meningkatkan fungsi dari paru. Dengan jumlah sampel sebanyak 28 

mahasiswa. 

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu tujuan penelitiannya 

untuk mengetahui hubungan antara cardiorespiratory endurance dengan 

potensi akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan. Sampel adalah 

sebanyak 2 kelas dari 14 kelas. 

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kuno Hottenrott, Sebastian Ludyga dan 

Stephan Schulze dengan judul “Effects ohf high intensity training and 

continuous endurance training on aerobic capacity and body composition in 

recreationally active runners” tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menunjukkan bahwa pelatihan dengan inntensitas yang tinggi  serta latihan 

daya tahan terus menerus membawa perbaikan yang signifikan dalam 

komposisi tubuh, denyut jantung dan kekuatan aerobik. Penelitian ini 

sampelnya berjumlah 34 orang dipilih secara acak. 

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu tujuan penelitiannya 

untuk mengetahui hubungan antara cardiorespiratory endurance dengan 

potensi akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan. Sampel adalah 

sebanyak 2 kelas dari 14 kelas. 

6. Penelitian yang dilakukan Shannan e. Gormley, David P. Swain, Renee High, 

Robert J. Spina, Elizabeth A. Dowling, Ushasri S.Kotipalli dan Ramya 

Gandrakota, dengan judul “Effect of Intensity of aerobic Training on VO2 

max”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti-bukti 

mengenai efek menguntungkan dari latihan intensitas tinggi untuk perbaikan 

jumlah VO2 max, serta potensi untuk kesehatan jantung. Dengan jumlah 

sampel sebanyak 55 orang. 
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Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu tujuan penelitiannya 

untuk mengetahui hubungan antara cardiorespiratory endurance dengan 

potensi akademik pada siswa kelas X SMK Bhakti Loa Janan. Sampel adalah 

sebanyak 2 kelas dari 14 kelas. 

 


