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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu hal yang krusial dan penting ketika kita ingin 

memajukan suatu bangsa, sebagai salah satu Negara berkembang Indonesia 

membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan merata untuk dapat setara 

dan bersaing dengan Negara maju. Sesuai dengan pembukaan Undang-

Undang 1945 alinea ke-4, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah 

“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.  

 

Olahraga adalah bentuk-bentuk kegiatan jasmani yang teratur yang terdapat 

didalam permainan, perlombaan, dan kegiatan jasmani yang itensif dalam 

rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan frestasi oktimal. Menurut 

kamus lengkap bahasa indonesia olahraga merupakan kata kerja gerak badan 

agar sehat atau sebuah aktifitas manusia yang bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan, (sejahtera jasmani dan rohani) manusia itu sendiri. Hal ini 

sesuai dengan undang-undang sistem keolahragaan nasional no. 3 tahun 2005 

tentang dasar, fungsi dan tujuan olahraga, yaitu "Keolahragaan bertujuan 

memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas 

manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, 

mempererat dan membina persatuan kesatuan bangsa, memperkukuh 
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ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan 

bangsa. 

 

Salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran tubuh adalah melalui olahraga 

yang  dilakukan secara teratur, terukur, terprogram, sistematis dan selalu 

meningkat. Pembinaan  ondisi fisik melalui olahraga merupakan pondasi 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani, sehingga dapat beraktivitas dengan 

baik. Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik akan terhindar 

dari kemungkinan cedera pada saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga 

yang lebih berat. Kurangnya daya tahan tubuh, kelentukan persendian, 

kekuatan otot, kecepatan dan kelincahan merupakan penyebab utama 

timbulnya cedera olahraga. 

 

Keberhasilan mencapai tingkat kebugaran jasmani yang baik menurut Irianto 

(2004: 16-21) sangat ditentukan oleh kualitas latihan yang dijabarkan dalam 

konsep FIT (Frekuensi, Intensiti, Time). (1) Frekuensi latihan untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani perlu dilakukan 3-5 kali per minggu. 

Waktu yang digunakan untuk berlatih dilakukan 20-60 menit. Baiaknya 

dilakukan berselang misal: senin, rabu, jumat, sedangkan hari yang lain 

digunakan untuk istirahat agar tubuh memiliki kesempatan melakukan 

rekovery (pemulihan) tenaga, (2) Intensitas kualitas yang menunjuk berat 

ringannya latihan. Besarnya intensitas tergantung pada jenis dan tujuan 

latihan. Secara umum intensitas latihan kebugaran adalah 60% - 90% detak 

jantung maksimal dan secara khusus besarnya intensitas latihan bergantung 

pada pada tujuaan latihan, (1) Time adalah waktu atau durasi yang diperlukan 
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setiap kali berlatih. Untuk meningkatkan kebugaran paru-jantung dan 

penurunan berat badan diperlukan waktu berlatih 20-60 menit. 

 

Kebugaran jasmani erat kaitanya dengan kegiatan manusia dalam melakukan 

pekerjaan dan bergerak. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan untuk 

mendukung aktivitas sehari-hari (pekerjaan) seseorang agar pekerjaan atau 

aktivitas tersebut optimal. Pekerjaan atau aktivitas pun dapat mempengaruhi 

kebugaran jasmani seseorang. Kebugaran jasmani yang tinggi merupakan 

modal essensial untuk menyelesaikan kegiatan secara bergairah, efektif, dan 

efisien, sehingga berakibat pada produktivitas, dan semuanya itu dijadikan 

salah satu indikator kualitas sumber daya manusia yang sangat diharapkan 

ada pada diri individu sebagai bagian dari masyarakat yang sedang aktif 

dalam melakukan pembangunan. 

 

Bisa dikatakan juga bahwa tingkat kebugaran jasmani yang baik memberikan 

seseorang kesanggupan pada seseorang untuk menjalankan hidup yang 

produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap pembebanan yang banyak. 

Sajoto (1995:8-11) mengungkapkan kondisi fisik atau kesegaran jasmani 

adalah satu kesatuan yang utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat 

dipisahkan begitu saja. Baik peningkatan maupun pemeliharaannya. 

Disebutkan pula bahwa komponen kondisi fisik meliputi: kekuatan, daya 

tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, 

keseimbangan, dan ketepatan. 
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Pengembangan kebugaran jasmani seseorang melalui suatu aktifitas olahraga, 

bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh seseorang 

agar mampu mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik. Seseorang yang 

memiliki derajat kebugaran jasmani yang tinggi akan menopang terhadap 

aktivitas kegiatan belajarnya dan meningkatkan kinerja serta mampu untuk 

melakukan aktivitas fisik lainnya. Sukintaka (2001:5) memberikan pengertian 

bahwa, “pendidikan jasmani adalah merupakan proses integrasi adalah 

peserta didik dengan lingkungan, melalui aktivitas jasmani yang dikelola 

secara sistimatik agar menuju kepada kebugaran jasmani yang baik  untuk 

menuju manusia Indonesia seutuhnya”. Sedangkan menurut Irianto (2002: 

21) menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk 

menyesuaikan fungsi alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap lingkungan 

(ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya) dengan kerja fisik yang 

cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Dengan jasmani yang bugar 

hidup menjadi lebih semangat dan menyenangkan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka Kebugaran jasmani merupakan 

salah satu komponen dalam kehidupan manusia yang sangat diperlukan, agar 

segala aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan baik. Kebugaran jasmani 

dapat diperoleh dengan cara melakukan aktivitas jasmani secara teratur, 

terukur, dan terprogram. Kebugaran jasmani yang baik merupakan modal 

dasar utama bagi seseorang untuk melakukan aktivitas fisik secara berulang-

ulang dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan kelelahkan yang 

berarti. Dengan memiliki kebugaran Jasmani yang baik, maka seseorang 

diharapkan akan mampu bekerja secara optimal, produktif dan efisien, tidak 
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mudah terserang penyakit, dan belajar menjadi lebih semangat dan mencapai 

prestasi yang baik pula. 

 

Kebugaran jasmani dapat di tingkatkan melalui latihan, latihan biasanya 

dapat dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler, salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler adalah bola basket. Cabang olahraga bola basket secara 

umum diajarkan di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang ada di 

Indonesia serta digemari oleh masyarakat. Permainan bola basket ini 

merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sudah banyak 

dilaksanakan di sekolah tetapi pelaksanaannya masih belum bisa maksimal. 

Hal itu disebabkan  karena sekolah belum serius dalam memberi perhatian 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalkan dalam menyediakan sarana 

dan prasarana yang lengkap yang dapat mendukung kegiatan tersebut dan 

juga dalam menyediakan pelatih yang berkompeten dalam bidangnya yang 

pada akhirnya kegiatan positif tersebut yang harusnya memberi kontribusi 

yang besar dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam bermain bola 

basket, tetapi sebaliknya tidak berpengaruh besar dalam mengembangkan 

kemampuan siswa. 

 

Sekolah SMP N 9 Bandar Lampung dan SMP Kartika Jaya Bandar Lampung 

memiliki beberapa kegiatan esktrakurikuler, yaitu pada pelajaran komputer, 

seni maupun olahraga. Adapun kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang ada di 

sekolah tersebut adalah bola voli, bulu tangkis, futsal dan bola basket. Dari 

hasil observasi peneliti yang pertama pada SMP N 9 Bandar Lampung 

prestasi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket masih sangat 
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kurang hal ini bisa di lihat bahwa SMP N 9 Bandar Lampung belum pernah 

juara di berbagai even, baik di even tingkat Daerah, Nasional bahkan 

pertandingan uji coba. Hal ini berbanding terbalik dengan SMP Kartika Jaya 

Bandar Lampung yang sudah banyak memenangkan kejuaraan ditingkat 

Daerah, Nasional, bahkan baru-baru ini SMP Kartika Jaya Bandar Lampung 

juara dalam even liga siswa tingkat SMP, SMP Kartika Jaya Bandar 

Lampung mampu keluar sebagai juara satu dalam even tersebut. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas dan teori yang telah di kemukakan 

sebelumnya bahwa salah satu peran penting dalam kemenangan even 

kejuaraan adalah meliki kebugaran jasmani yang baik. Untuk itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian membandingkan tingkat kebugaran 

jasmani siswa ekstra kurikuler SMP N 9 Bandar Lampung dengan SMP 

Kartika Jaya Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 

benar atau tidaknya teori tentang kebugaran jasmani merupakan unsur 

penting dalam pertandingan bola basket.  Dengan demikian penelitian ini 

berjudul: “Perbandingan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Ekstrakurikuler 

Antara SMP N 9 Bandar Lampung dengan SMP Kartika Jaya Bandar 

Lampung di Tinjau dari Prestasi Bola Basket”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi dalam penelitian ini 

adalah 

1. Kurangnya keseriusan pihak sekolah dalam pembinaan ektrakurikuler 

bola basket. 
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2. Kurangnya sarana prasarana olahraga basket di sekolah. 

3. Kurangnya kebugaran jasmani siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler basket. 

4. Belum di ketahuinya perbandingan kebugaran jasmani antara siswa 

SMP N 9 Bandar Lampung dengan SMP Kartika Jaya Bandar 

Lampung. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar penelitian ini tidak meluas 

maka batasan penelitian ini adalah hanya ingin mengetahui Perbandingan 

Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Ekstrakurikuler Antara SMP N 9 Bandar 

Lampung dengan SMP Kartika Jaya Bandar Lampung di Tinjau dari Prestasi 

Bola Basket. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler bola basket SMP 

N 9 Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler bola basket SMP 

Kartika Jaya Bandar Lampung? 

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran jasmani siswa 

ekstrakurikuler antara SMP N 9 Bandar Lampung dengan SMP Kartika 

Jaya Bandar Lampung di tinjau dari prestasi Bola Basket? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Ingin mengetahui kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler bola basket 

SMP N 9 Bandar Lampung. 

2. Ingin mengetahui kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler bola basket 

SMP Kartika Jaya Bandar Lampung. 

3. Ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kebugaran jasmani siswa 

ekstrakurikuler antara SMP N 9 Bandar Lampung dengan SMP Kartika 

Jaya Bandar Lampung di tinjau dari prestasi Bola Basket. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat antara lain bagi : 

1. Peneliti   

a. Sebagai sumbangan penting bagi kajian ilmu olahraga untuk 

menambah bahan kepustakaan karya ilmiah mahasiswa kebugaran 

jasmani dan bola basket.  

b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut bagi 

pengembangan ilmu olahraga khususnya olahraga bola basket.  

2. Siswa  

a. Untuk memberi pengertian kepada siswa bahwa kebugaran jasmani 

merupakan unsur penting dalam bola basket 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang 

bermanfaat bagi parasiswa dan olahragawan.  

3. Pelatih   

a. Bagi pelatih dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan 

kegiatan ekstrakurikuler. 

b. Dapat di jadikan acuan tentang pentingnya kebugaran jasmani bagi 

siswa ekstrakurikuler basket. 

 


