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I. PENDAHULUAN 

 

 

  

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi 

jangka panjang dalam upaya pembinaan mutu sumber daya manusia 

Indonesia. Hasil yang diharapkan itu akan dicapai dalam masa yang cukup 

lama. Karena itu upaya pembinaan warga masyarakat dan peserta didik 

melalui pendidikan jasmani dan olahraga membutuhkan kesabaran, keikhlasan 

dan pengorbanan sebagai upaya melaksanakan pendidikan jasmani dan 

olahraga di lembaga pendidikan formal agar dapat berkembang lebih pesat dan 

mampu menjadi landasan bagi pembinaan keolahragaan nasional. 

 
Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas manusia 

Indonesia melalui fisiknya yang diarahkan pada pembentukan watak dan 

kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang 

dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 

 

Para guru pendidikan jasmani diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan pengalaman yang memadai agar dapat mencapai suatu keberhasilan dalam 

mengajar dan melatih. Penguasaan suatu merode mengajar dan melatih oleh 

seorang guru atau pelatih sangat penting dalam meningkatkan prestasi yang 

diharapkan. Keberhasilan guru dalam mengajar akan membawa dampak positif 
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terhadap prestasi. Untuk meraih prestasi yang tinggi perlu dilaksanakan berbagai 

langkah dalam mencapai prestasi antara lain dengan meningkatkan metode 

latihannya serta memperbaiki sarana dan prasarana. Faktor lain yang berpengaruh 

atas prestasi adalah tingkat kebugaran seseorang, oleh karena itu pemerintah 

sudah sejak dahulu berperan aktif dalam membentuk manusia Indonesia yang 

sehat baik jasmani maupun rohani. Senam kebugaran jasmani berkembang terus 

berlangsung hingga kemudian sekarang ini beberapa bentuk senam-senam 

bermunculan salah satunya ialah senam Ayo Bersatu.  

 

Senam kebugaran jasmani merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam 

sangat sesuai untuk mengisi program pendidikan jasmani seperti kekuatan dan 

daya tahan otot dari seluruh bagian tubuh. Disamping itu senam juga berpotensi 

mengembangkan keterampilan gerak dasar, sebagai landasan penting bagi 

penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. Lebih penting lagi senam 

lebih dapat meningkatkan kebugaran secara efektif bagi siapapun yang 

melakukannya. 

Sebab menurut Soekarman ( 1989 : 12 ) tentang olahraga pada anak bahwa 

didalam mengajarkan olahraga pada anak hendaknya memperhatikan hal-hal 

yaitu pertumbuhan fisik atau badan, pertumbuhan dan perkembangan 

kejiwaan serta perilaku, pertumbuhan keterampilan. Dijelaskan lebih lanjut 

bahwa pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan serta perilaku pada masa 

anak-anak perlu mendapat prioritas utama, sebab kalau tidak maka 

perkembangan selanjutnya kurang mendapatkan fondasi yang kokoh. 

Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik adalah orang yang 

cukup mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan 
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pekerjaannya dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan berarti. (Endang 

Sri Retno, 1989 : 14 ). 

 

Pentingnya kebugaran jasmani bagi siswa di sekolah antara lain dapat 

meningkatkan kemampuan organ tubuh, sosial, emosional, sportifitas dan 

semangat kompetisi. Peningkatan kebugaran jasmani bagi siswa sekolah 

menengah pertama berperan penting untuk memacu perkembangan dan 

pertumbuhan serta memberi pengaruh terhadap peningkatan semangat belajar. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, 

sebagian besar para siswa memiliki tingkat kebugaran yang rendah. Ini semua 

merupakan kondisi dampak kurangnya adanya kebugaran pada siswa tersebut. 

Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani di SMP Negeri 4 Bandar 

Lampung dilakukan 1 kali seminggu dirasakan masih belum cukup untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa, karena itu perlu diupayakan aktifitas 

jasmani di luar jam sekolah dengan mempertimbangkan bentuk dan waktu 

pelaksanaannya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

dan sekaligus dicarikan model atau cara untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani para siswa SMP Negeri 4 Bandar Lampung tersebut. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Rendahnya tingkat kebugaran jasmani para siswa di SMP Negeri 4 Bandar 

Lampung. 

2. Rendahnya pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran jasmani 

dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

3. Belum diketahuinya tingkat kebugaran jasmani yang ditinjau dari berbagai 

aspek. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut, maka perlu adanya batasan 

masalah agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas. Masalah yang 

akan dibahas adalah pengaruh latihan senam ayo bersatu terhadap peningkatan 

kebugaran jasmani dengan sampel siswa kelas VIII-B SMP Negeri 4 Bandar 

Lampung yang dipilih karena rata-rata kebugaran jasmaninya paling rendah 

dibandingkan dengan kelas VIII lainnya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

rumusan masalahnya adalah :  

“Apakah ada pengaruh latihan senam ayo bersatu dengan peningkatan 

kebugaran jasmani siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Bandar Lampung”. 
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E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini ialah : 

“Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latihan senam ayo bersatu 

terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa kelas VIII SMP Negeri 4 

Bandar Lampung”. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Siswa SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

Sebagai motivasi untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya 

kebugaran  jasmani bagi aktivitas sehari-hari. 

2. Guru Pendidikan Jasmani  

Sebagai bahan acuan tentang gambaran kemampuan fisik para siswa yang 

harus di bina dan ditingkatkan pada masa yang akan datang. 

3. Orang Tua Siswa 

Sebagai pertimbangan dan dorongan bagi peningkatan kebugaran jasmani 

putra-putrinya, sekaligus dapat menghapus keraguan bahwa Pendidikan 

Jasmani tidak sejelek yang diduga bahkan memiliki kontribusi sangat 

berarti bagi kehidupan 

4. Program Studi  Pendidikan Jasmani dan Kesehatan FKIP Unila 

Sebagai bahan informasi yang berarti untuk bekal para mahasiswa bila 

kelak lulus menjadi sarjana pendidikan jasmani, dan gambaran tadi 

menjadi bahan untuk menjadi prioritas dalam meningkatkan kemampuan 

fisik para siswanya.     


