
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai aktivitas sehari-hari selalu dijalani oleh setiap manusia, baik dari

tingkat balita sampai lansia. Ketika menginjak usia balita, aktivitas sehari-

harinya diisi dengan tidur karena pada umumnya balita membutuhkan waktu

delapan jam sehari untuk tidur. Ketika menginjak usia anak-anak, manusia

mulai tumbuh, berkembang, dan aktivitas sehari-harinya pun diisi  dengan

bermain disertai dengan pemberian pelajaran yang disesuaikan dengan usia

anak tersebut. Ketika menginjak usia remaja aktivitasnya diisi dengan belajar

dan bersekolah dengan kata lain menuntut ilmu melalui pendidikan formal dan

informal. Baik itu di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Ketika

tumbuh dewasa, seorang manusia lazimnya bekerja hingga menginjak masa

usia tua. Hal ini dilakukan untuk memberikan bekal dalam mengarungi hidup

dan mempertahankan hidupnya.

Dalam menjalankan aktivitas tersebut, manusia mengalami masa produktif

antara lain dalam belajar, bekerja dan berumah tangga. Ketika menjalankan

aktivitas kesehariannya, manusia membutuhkan kondisi fisik yang sehat dan

bugar. Sehat adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kepentingan

kebugaran jasmani dalam pemeliharaan kesehatan tidak diragukan lagi,
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“semakin tinggi tingkat kesehatan, maka kebugaran jasmaninya pun akan

semakin baik pula” (Anwar, 2001: 33). Selain untuk menjaga kesehatan,

kebugaran jasmani sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia,

seperti yang diungkapkan oleh (Agus Mukholid, M.Pd, 2004 : 3) bahwa fungsi

kebugaran jasmani bagi anak untuk tumbuh dan berkembang baik itu secara

fisik maupun mental, untuk pelajar ataupun seseorang dalam menuntut ilmu

kebugaran jasmani berfungsi untuk mempertinggi kemampuan belajar, ketika

seorang pelajar belajar membutuhkan konsentrasi yang baik, dan konsentrasi

seseorang didapat ketika ia berada dalam kondisi yang sehat dan tidak

mengalami kelelahan yang berarti.

Kebugaran jasmani merupakan hal yang penting yang harus dimiliki setiap

individu dari segala macam profesi, baik itu sebagai seorang siswa, pegawai,

eksekutif muda, tentara, sampai pada buruh kasar sekalipun. Seberapa penting

kebugaran jasmani tersebut bagi generasi suatu bangsa dapat kita telusuri dari

kepedulian  para pemimpin suatu negara, yaitu ketika presiden Amerika

Serikat sangat gusar terhadap suatu laporan   penelitian bahwa tingkat

kebugaran generasi pemuda mereka tergolong dalam kategori rendah, lebih

rendah dari anak-anak di negara-negara Eropa. Untuk mengatasi hal tersebut,

melalui Dekrit Presiden (President Dweigth D Eisenhower) dibentuklah badan

yang disebut dengan “The President’s Council On Physical Fitness”. Cina

sebagai negara dengan jumlah   penduduk milyaran orang, melakukan

kampanye besar-besaran  pada saat menjadi tuan rumah olimpiade 2008

melalui moto; One World, One Dream, semangat bersatu untuk mencapai cita-

cita, impian yang tinggi, dan Cina pun menjadi juara umum olimpiade Beijing
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2008. Sedangkan di negara kita, upaya untuk membangun kebugaran jasmani

dipelopori oleh Presiden Soeharto melalui slogan “Mengolahragakan

Masyarakat dan Memasyarakatkan Olahraga”.

Kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sesuatu yang sudah

terdapat dalam tubuh seseorang yang bersifat menetap misalnya genetik,

umur, jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal antara lain lingkungan,

bermasyarakat dan pola hidup. “Pola hidup adalah suatu cara atau kegiatan

sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya. Seperti makan, minum, istirahat menjaga tubuh untuk tetap sehat”

(Adrian, 2009: 29). Pola hidup terbagi dua, ada pola hidup sehat dan pola

hidup yang tidak sehat. Pola hidup sehat adalah pola hidup yang sesuai dengan

kaidah kesehatan, antara lain makan dan minum teratur, menjaga berat badan

tetap ideal, serta istirahat yang cukup. Sedangkan pola hidup yang tidak sehat

adalah pola hidup yang tidak sesuai dengan kaidah kesehatan, antara lain

makan dan minum tidak teratur, kurang istirahat serta kebiasaan merokok.

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan untuk mempelajari,

memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-

hari. Santri merupakan salah satu unsur yang ada pada pondok pesantren, di

dalam pondok pesantren santri dituntut melakukan aktivitas yang cukup

memerlukan tenaga dan konsentrasi lebih, semisal ibadah malam atau yang

sering disebut sholat Tahajjud, hafalan Al Qur’an, dll. Sehingga untuk dapat
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menjalankan kewajibannya tersebut, santri juga diharuskan mempunyai

kondisi badan yang sehat dan tingkat kebugaran jasmani yang mumpuni.

Pada Tahun 2001 pemerintah yang di dalamnya terlibat antara Menteri

Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Agama, dan

Menteri Pariwisata dan Kesenian mencetuskan adanya Pekan Olahraga dan

Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) yang di

latarbelakangi adanya Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) antar pondok

pesantren se-Jawa. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, santri juga di

tuntut untuk memiliki keahlian di bidang olahraga, dengan kata lain santri

harus memiliki kondisi tubuh yang sehat dan bugar.

Di dalam Al Qur’an pun dijelaskan, betapa pentingnya kesehatan guna

menunjang kinerja dan aktivitas keseharian bagi umat manusia khususnya bagi

orang muslim, itu terlihat jelas dalam beberapa ayat  di dalam Al Qur’an,

diantaranya tentang pola makan, yaitu dalam QS.Al-A`raf; 31, yang artinya

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. Di sebutkan pula bagaimana

pola istirahat bagi manusia yang dijelaskan  dalam QS. Yunus; 67, yang

artinya: “Dia lah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat

padanya dan menjadikan siang terang benderang”.

Persoalan pola hidup dalam aktivitas keseharian santri di lingkungan pondok

pesantren yang mengaplikasikan pola hidup sehat melalui ibadah tetapi juga

melakukan kebiasaan pola hidup yang tidak sehat seperti halnya merokok

khususnya untuk santri putra, menjadi suatu masalah yang perlu di kaji
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bagaimana tingkat kebugaran yang ada pada santri   dan bagaimana

produktivitas kerja dari santri tersebut khususnya yang ada di provinsi

Lampung, karena kualitas sumber daya ditentukan oleh kualitas fisik dan non

fisik yang keduanya saling berkaitan dan berpengaruh sehingga perlu

mendapat perhatian yang sama agar manusia dalam kondisi   keseimbangan

yang baik.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka disini peneliti mencoba untuk

meneliti bagaimana tingkat kebugaran jasmani terhadap produktivitas kerja

santri putra di pondok pesantren Tri Bakti At-Taqwa Kecamatan Raman Utara

Kabupaten Lampung Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman santri tentang pentingnya kebugaran jasmani dalam

melakukan aktivitas sehari-hari.

2. Kurangnya pemahaman   petinggi/Kyai/guru pondok pesantren tentang

pentingnya kebugaran jasmani dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

3. Masih  kurangnya pengetahuan santri tentang tingkat kebugaran jasmani

masing-masing individu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka yang

menjadi hal pokok yang akan dikaji lebih jauh adalah, “bagaimana tingkat
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kebugaran jasmani terhadap produktivitas kerja santri putra di Pondok

Pesantren di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur?”.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana

tingkat kebugaran jasmani terhadap produktivitas kerja santri putra pondok

pesantren Tri Bakti At-Taqwa di Kecamatan Raman Utara Kabupaten

Lampung Timur.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui gambaran Aktivitas keseharian santri di lingkungan

pondok  pesantren Tri Bakti At-Taqwa di Kecamatan Raman Utara

Kabupaten Lampung Timur.

b. Mengetahui gambaran tingkat kebugaran jasmani santri putra di

pondok pesantren Tri Bhakti At-Taqwa Kecamatan Raman Utara

Kabupaten Lampung Timur.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi seluruh pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Diperoleh informasi mengenai aktivitas santri di lingkungan pondok pesantren

dan tingkat kebugaran jasmani santri. sehingga menambah wawasan tentang
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pentingnya kebugaran jasmani dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan

pondok pesantren.

2. Manfaat Praktis

a. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas

Lampung.

Menambah referensi kepustakaan kesehatan, khususnya kebugaran

santri mengingat masih sedikitnya referensi tentang kesehatan di

perpustakaan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan

Rekreasi Universitas Lampung.

b. Departemen Agama daerah

Memberikan informasi kepada instansi terkait, khususnya

Departemen Agama, bagaimana tingkat kebugaran jasmani santri

putra pondok pesantren di Kecamatan Raman  Utara Kabupaten

Lampung Timur.

c. Diri sendiri

Menambah wawasan dan pengalaman belajar tentang Aktivitas dan

tingkat kebugaran jasmani khususnya santri pondok pesantren, dan

juga sebagai upaya menerapkan teori keilmuan yang diperoleh

selama mengikuti pendidikan di Program Studi Pendidikan Jasmani

Kesehatan dan Rekreasi Universitas Lampung.


