
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan mempunyai peran terhadap  

keberhasilan pendidikan. Disamping itu Pendidikan jasmani dapat pula  

mengembangkan aspek individu yang meliputi : fisik, mental, kognitif,sosial, 

moral, spiritual, dan lain-lain. Apabila manusia mengalami pendidikan yang baik 

dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, maka mereka memiliki fondasi yang 

sangat kuat untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia dewasa dikemudian 

hari dalam seluruh aspek kehidupan yang menjadi tuntutanya. Pendidikan jasmani 

memiliki peran yang sangat penting dalam mengintensifkan penyelenggaraan 

pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur 

hidup. Pendidikan jasmani memberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam 

aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga 

yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan pengalaman 

belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan 

aktif sepanjang hayat. Kebugaran jasmani merupakan salah satu komponen dalam 

kehidupan manusia yang sangat diperlukan, agar aktifitas kehidupan sehari-hari 

dapat berjalan dengan baik. Kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan cara 

teratur, terukur dan terprogram.  
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Kebugaran jasmani yang baik akan menjamin seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya menjadi lebih siap dan selalu menampakkan penampilan yang optimal, 

serta mempunyai semangat hidup yang tinggi. Kebugaran jasmani yang baik 

merupakan modal dasar bagi seseorang untuk melakukan aktifitas fisik secara 

berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang 

berarti. Dengan memiliki kebugaran jasmani yang baik, seseorang diharapkan 

akan mampu bekerja dengan produktif dan efisien, tidak mudah terserang 

penyakit, belajar lebih bersemangat, serta dapat berprestasi secara optimal dan 

tangguh dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan.  

Kebugaran jasmani merupakan unsur yang penting bagi siswa sekolah dasar, 

sehingga siswa perlu dibina sejak dini agar memiliki fisik yang kuat dan 

mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Dengan kebugaran jasmani yang baik 

siswa dapat melaksanakan tugas-tugas sekolah dengan baik pula tanpa adanya 

rasa lesu, lelah, dan malas belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk 

itu dibutuhkan guru-guru pendidikan jasmani yang profesional, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang 

diinginkan.  

Keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar juga tidak dapat 

lepas dari sarana dan prasaranayang ada dan alokasi waktu pelajaran pendidikan 

jasmani yangdiberikan pada sekolah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, 

dapat dimengerti bahwa pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan 

pendidikan yang spesifik, yaitu dengan melakukan aktivitas jasmani yang dipilih 

dan direncanakan akan dapat dicapai suatu tujuan yang kompleks yang akan 
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menunjukkan kualitas yang mempunyai arti penting dalam kehidupan siswa. 

Kualifikasi siswa akan dapat terwujud bila memahami kaidah-kaidah dan nilai-

nilai tertentu yang terdapat dalam pendidikan jasmani. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat dimengerti bahwa pendidikan jasmani merupakan media untuk 

mendorong perkembangan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan 

penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-mental emosional-spritual dan sosial), 

serta pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan 

dan perkembangan yang seimbang.  

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani guru harus dapat mengajarkan 

berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan/olahraga, 

internalisasi nilai-nilai (sportifitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain) dari 

pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran 

konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur 

fisik mental, intelektual, emosional dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam 

pengajaran harus mendapatkan sentuhan didakdik-metodik, sehingga aktivitas 

yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Melalui pendidikan jasmani 

diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman untuk mengungkapkan 

kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan 

memelihara kebugaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak manusia.  

Adanya ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani untuk jenjang SD/MI, 

SMP/MTs, dan SMA/MA sebenarnya sangat membantu pengajar pendidikan 

jasmani dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan siswa. 

Adapun ruang lingkup pendidikan jasmani meliputi aspek permainan dan 
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olahraga, aktivitas pengembangan, uji diri/ senam, aktivitas ritmik, akuatik 

(aktivitas air) dan pendidikan luar kelas. Oleh karena itu, program pendidikan 

jasmani, kesehatan dan olahraga diharapkan mampu memberikan sumbangan 

terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Di SD Negeri 2 Sukoharjo 

III Pringsewu belum pernah dilaksanakan tes kebugaran jasmani, sehingga 

menjadi masalah yang harus dicari solusi atau pemecahannya, agar siswa bugaran 

dan pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan lancar. Jika hanya mengandalkan 

program pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah maka peningkatan 

kebugaran jasmani siswa tentu tidak akan tercapai, karena kebugaran jasmani 

merupakan tanggung jawab orang tua wali murid dan sekolah. Di samping itu, 

pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diberikan hanya satu kali 

dalam seminggu, sehingga kurang dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa. 

Menurut Irianto, (2004:19) Karena untuk meningkatkan kebugaran jasmani 

seseorang,minimal orang tersebut harus melakukan aktivitas jasmani atau latihan 

sekurang-kurangnya 3-5 kali dalam satu minggu berdurasi 20-60 menit tiap 

melakukan aktivitas jasmani. Di SD Negeri 2 Sukoharjo ditemukan permasalahan 

yang belum pernah diteliti atau diselidiki oleh siapapun. Masalah yang saya 

angkat dalam penelitian ini adalah adanya siswa yang berprestasi dalam bidang 

olahraga tetapi dalam prestasi belajarnya kurang baik. Ada juga siswa yang 

prestas belajar dan kebugaran jasmaninya cukup baik.  

Oleh karena itu perlu diadakan penelitian agar permasalahan dapat terpecahkan. 

Berdasarkanuraian di atas, diketahui bahwa belum pernah dilakukan pemantauan 

terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa SD Negeri 2 Sukoharjo III Kabupaten 
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Pringsewu, sehingga peneliti bermaksud mengadakan penelitian untuk 

mengetahui seberapa besar Hubungan Tingkat Kebugaran Jasmani Terhadap 

Prestasi Belajar Penjas Siswa Kelas V dan V SD Negeri 2 Sukoharjo III 

Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

memandang perlu untuk mengadakan penelitian yang bertema ”Hubungan 

Tingkat Kebugaran Jasmani Terhadap Prestasi Belajar Penjasorkes Siswa Kelas V 

SD Negeri 2 Sukoharjo III Kabupaten Pringsewu ”.  

 

1.2. Indetifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Belum diketahui tingkat kebugaran jasmani  

2. Motivasi siswa untuk berolahraga masih kurang.  

3. Pemahaman siswa dalam belajar masih kurang . 

4. Latihan dan belajar olahraga siswa masih kurang.  

5. Belum adanya bukti tentang hubungan antara kebugaran jasmani dengan 

prestasi belajar penjas. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan untuk menghindari kemungkinan 

permasalahan yang meluas, karena keterbatasan penulis maka permasalahan 

dibatasi pada : “Hubungan Tingkat Kebugaran Jasmani Terhadap Prestasi Belajar 
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Penjasorkes Siswa Kelas V SD Negeri 2 Sukoharjo III Kabupaten Pringsewu 

tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan  

masalah sebagai berikut : “Apakah ada hubungan kebugaran jasmani terhadap  

prestasi belajar penjasorkes siswa SD Negeri 2 Sukoharjo III Kecamatan 

Pringsewu?”. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan Untuk 

mengetahui hubungan antara tingkat kebugaran jasmani terhadap prestasi belajar 

penjasorkes siswa kelas V SD Negeri 2 Sukoharjo III Pringsewu.  

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Teoritis 

Untuk memberikan bukti-bukti secara ilmiah tentang Tingkat Kebugaran 

Jasmani Siswa SD Negeri 2 Sukoharjo III Kabupaten Pringsewu. 

2. Praktis 

a. Bagi siswa 

Setelah mengetahui tingkat kebugaran jasmaninya diharapkan siswa 

lebih terpacu untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. 
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b. Bagi guru 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Mengoptimalkan kegiatan 

belajar mengajar dengan segala kreativitasnya dalam usaha 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa. 

c. Bagi sekolah 

Harapan bahwa dengan kebugaran jasmani yang baik dan semangat 

belajar siswa yang besar, prestasi penjas siswa akan menjadi baik pula. 

Memberikan masukan kepada sekolah tentang pentingnya kebugaran 

jasmani siswa dalam proses pembelajaran dan melakukan kontrol 

terhadap program pembelajaran guru pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan. 


