
1 
 

 

 

 

 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan perlu terus di kerjakan dan dipertahankan keberlangsungannya 

agar kualitas manusia Indonesia yang sehat, kuat, terampil dan bermoral 

dapat terwujud. Pendidikan jasmani di sekolah merupakan bagian integral 

dari pendidikan secara keseluruhan dan mempunyai peran yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan dari 

pendidikan jasmani bersifat mendidik, sedang dalam pelaksanaannya 

aktivitas jasmani dipakai sebagai wahana atau pengalaman belajar, maka 

melalui pengalaman itulah peserta didik tumbuh dan berkembang untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dari pendidikan secara keseluruhan, yakni 

meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, dan sosial dan terbina sikap mental 

yang positif dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain 

pendidikan jasmani adalah proses untuk meningkatkan kebugaran jasmani. 

 

Pendidikan jasmani Dan Kesehatan ( Penjaskes ) adalah salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang mempunyai peran penting terhadap pencapaian 

tujuan belajar mengajar secara keseluruhan. Penjaskes merupakan salah satu 

mata pelajaran wajib yang diajarkan baik di Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
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Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). 

 

Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perseorangan maupun angota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh 

peningkatan kemampuan dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan 

dan pembentukan watak (Dauer dan Pangrazi, 1989:1). Sedangkan menurut 

Nixom dan Cozens (1959) dalam (http://buburdelima.com/2012/pengertian-

pendidikan-jasmani-menurut-para-ahli.html) dikemukakan bahwa 

pendidikan jasmani adalah fase dari proses pendidikan keseluruhan yang 

berhubungan dengan aktivitas berat yang mencakup sistem gerak, otot serta 

hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas tersebut. 

 

 Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di setiap 

sekolah, dalam pelaksanaanya mengacu kepada kurikulum. Jadi, tujuan 

utama pendidikan jasmani di sekolah diarahkan untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani para siswa, karena dengan tingkat kebugaran jasmani 

yang cukup baik seorang siswa akan mempunyai kemampuan untuk 

mengikuti aktivitas yang baik pula, terutama sekali dalam mengikuti 

berbagai mata pelajaran di sekolah. 

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani 

dalam penelitan ini adalah suatu proses pembelajaran yang melalui aktifitas 

jasmani yang dilakukan secara sistematik untuk meningkatkan kebugaran 

http://buburdelima.com/2012/pengertian-pendidikan-jasmani-menurut-para-ahli.html
http://buburdelima.com/2012/pengertian-pendidikan-jasmani-menurut-para-ahli.html
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jasmani, keterampilan gerak, pengetahuan kesehatan, perilaku hidup sehat 

dan kecerdasan emosi. 

 

Dalam pembelajaran Penjaskes yang terjadi di kelas maupun di lapangan, 

guru dituntut untuk menciptakan kondisi belajar yang dapat membangkitkan 

semangat belajar siswa sehingga siswa memiliki keterampilan, keberanian, 

serta mempunyai kemampuan Penjaskes.   

Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan 

penyesuaian (adaptasi) terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya 

(dari kerja yang dilakukan sehari-hari) tanpa menimbulkan kelelahan yang 

berlebihan. Setiap orang membutuhkan kesegaran jasmani yang baik, agar ia 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti. Tidak menimbulkan kelelahan yang 

berarti maksudnya ialah setelah seseorang melakukan suatu kegiatan atau 

aktifitas, masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk menikmati 

waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan lainnya yang mendadak. 

Kebugaran jasmani merupakan sari utama cikal bakal dari kesegaran 

jasmani secara umum. Jadi apabila orang dalam keadaan segar salah satu 

aspek pokok yang nampak adalah keadaan penampilan jasmaninya. Denagn 

demikian seseorang tidak dapat mencapai kesegaran jasmani secara 

menyeluruh atau umum tanpa didasari oleh keadaan kesegaran jasmani yang 

baik. Karena itu, pendidikan jasmani merupakan pembelajaran yang 

didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

ketrampilan motorik, pengetahuan perilaku hidup yang aktif dan sikap 

sportif melalui kegiatan jasmani yang dilaksanakan secara terencana, 
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bertahap, dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan sikap positif bagi diri 

sendiri sebagai pelaku, dan menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi 

peningkatan kualitas hidup sehat seseorang sehingga terbentuk jiwa sportif 

dan gaya hidup yang aktif. 

Banyak cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani,mulai dari yang paling 

sederhana sampai yang paling canggih atau menggunakan mesin. Latihan 

yang paling sederhana, murah dan mudah untuk dilaksanakan adalah jalan, 

lari, dan senam. Pelaksnaan latihan terebut, selain tidak menggunakan 

peralatan yang banyak dan tempat yang luas, juga bisa dilakukan secara 

kelompok maupun sendiri. 

Senam sangat menarik untuk dipelajari karena  mengandung unsur gerakan 

yang sangat indah dengan diiringi musik. Untuk melakukan gerakan dalam 

senam irama, diperlukan kelenturan, keseimbangan, keluwesan, fleksibilitas, 

kontinuitas, dan ketepatan dengan irama. 

Kita perlu menguasai gerakan pada senam irama agar mencapai gerakan 

yang serasi dan bermanfaat bagi jasmani dan rohani. Hal itu sesuai dengan 

tujuan senam, yaitu untuk membentuk keindahan tubuh, kebugaran, dan 

kekuatan, Senam irama merupakan rangkaian gerak senam yang dilakukan 

dengan gerakan langkah-langkah serta ayunan lengan dan sikap badan 

dengan diiringi suatu irama atau musik, selain itu latihan ini dianggap 

murah, mudah, menarik dan dapat diikuti oleh banyak siswa. Senam irama 

sebagai program peningkatan kebugaran jasmani siswa memiliki 

keunggulan-keunggulan khusus bila dibandingkan dengan kegiatan olahraga 

lainnya. Senam irama sanagt menarik untuk dilakukan , selain karena 
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gerakan yang diiringi dengan music sesuai selera dalam melakukan gerakan 

sehingga peserta dapat mengikuti variasi gerakan dan beban yang 

disesuailkan dengan kemampuannya. Jadi fokusnya adalah tubuh, bukan 

alatnya, bukan pula pola-pola geraknya, karena gerak apapun yang 

digunakan, tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas fisik 

serta penguasaan pengontrolannya. Senam Pramuka dan Senam Bugar 

Indonesia adalah bentuk program latihan yang bertujuan untuk membentuk  

kebugaran pesertanya. 

Pentingnya kebugaran jasmani dimiliki setiap orang, terlebih utama bagi 

siswa di sekolah antara lain dapat meningkatkan organ tubuh, sosial, 

emosional, sportivitas, dan semangat kompetisi. Peningkatan kebugaran 

jasmani bagi siswa sekolah menengah atas sangat berperan penting karena 

kebutuhan aktivitas semakin bertambah sehingga membutuhkan tubuh yang 

prima untuk memacu perkembangan serta memberikan pengaruh positif 

terhadap peningkatan semangat belajar siswa. 

Berdasarkan observasi yang saya lakukan di SMA N 1 Seputih Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah, sebagian besar para siswa memiliki tingkat 

kebugaran yang rendah,hal ini ditunjukan dengan lemahnya dalam 

mengikuti berbagai pelajaran seperti seringnya mengantuk, merasa malas. 

Ini semua merupakan kondisi dampak rendahnyatingkat kebugaran pada 

siswa tersebut.  

Berdasarkan fenomena di atas menarik sekali dikaji lebih jauh dan 

sekaligus dicarikan metode atau cara untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani para siswa SMA N 1 Seputih Mataram tersebut. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

 

Dari latar belakang masalah di atas, beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi antara lain sebagai berikut : 

1. Rendahnya tingkat kebugaran jasmani para siswa. 

2. Rendahnya pemahaman para siswa tentang pentingnya memiliki tingkat 

kebugaran jasmani dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari termasuk 

mengikuti pelajaran di sekolah. 

3. Rendahnya tingkat keseriusan siswa dalam mengikuti mata pelajaran 

penjaskes. 

4. Kurangnya inovasi dalam melakukan aktivitas pembelajaran penjaskes 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. 

5. Kurang tepatnya penggunaan metode latihan untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani para siswa.  

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Untuk menghindari agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan 

dapat dikaji lebih mendalam dan  tidak meluasnya pembahasan, maka 

penelitian ini dibatasi  pada : “Pengaruh Latihan Senam Pramuka dan Senam 

Bugar Indonesia terhadap Tingkat Kebugaran Jasmani siswa kelas X ” 
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D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan masalah 

penelitian, sebagai berikut :  

1. Apakah ada  pengaruh yang signifikan latihan Senam Pramukaterhadap 

tingkat kebugaran jasmani siswa ? 

2. Apakah ada pengaruh yamg signifikan latihan Senam Bugar Indonesia 

terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa ? 

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara latihanSenam Pramuka dan 

Senam Bugar Indonesia terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini   

mempunyai tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :  

1. Pengaruh antara latihan Senam Pramuka dengan tingkat kebugaran 

jasmani siswa. 

2. Pengaruh antara latihan Senam bugar indonesia dengan tingkat 

kebugaran jasmani siswa. 

3. Perbedaan Pengaruh latihan senam pramuka dan Senam bugar indonesia 

dengan tingkat kebugaran jasmani siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis yang akan diperoleh diantaranya :  

1.   Manfaat teoritis 

a. Melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan serta teori yang 

sudah diperoleh melalui penelitian sebelumnya. 

b. Memberikan sajian wawasan khusus tentang kajian – kajian sikap 

siswa terhadap mata pelajaran penjaskes dan kondisi sekolah  dengan 

hasil belajar siswa, sebagai acuan untuk lebih meningkatkan 

keefektifitasan belajar siswa juga hasil belajar siswa. 

2.    Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai bahan acuan tentang gambaran kemampun fisik para siswa 

dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penelitian 

tentang karya ilmiah untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.  

b. Bagi siswa 

Dapat mengetahui tingkat kebugaran jasmani bagi siswa yang menjadi 

obyek penelitian, dan mengetahui cara untuk melatih tingkat 

kebugaran jasmani. 

c. Bagi guru dan mahasiswa penjaskes  

Dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan tentang gambaran 

kemampuan fisik para siswa yang harus dibina dan ditingkatkan 
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dengan metode yang tepat. Sehingga akan diperoleh hasil yang 

optimal. 

d.  Manfaat secara umum 

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. 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar tidak terjadi salah penafsiran, maka perlu adanya batasan ruanglingkup 

penelitian sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Seputih mataram 

Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Objek yang diteliti adalah pengaruh latihan Senam Pramuka dan Senam 

Bugar Indonesia terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa. 

3. Tempat penelitian SMA N 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung 

Tengah .  

 

 

 

 

 

 

 


