
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar  Belakang 

Pendidikan  jasmani  merupakan  proses  pendidikan  yangbertujuan untuk  

mengembangkan  aspek  kebugaran  jasmani,  keterampilan  gerak,  keterampilan  

berfikir  kritis,  keterampilan  sosial,  aspek  pola  hidup  sehat  dan  pengenalan  

lingkungan  bersih  sedangkan  dalam  pelaksanaannya,  aktifitas  jasmani  dipakai  

sebagai  wahana  atau  pengalaman  belajar, sehingga  melalui  pengalaman  itulah  

peserta  didik  tumbuh  dan  berkembang  untuk  mencapai  tujuan 

pendidikannya.Pendidikan  jasmani  juga  merupakan proses ajar  yang  erat  

kaitannya  dengan  gerak  manusia.  Gerak  bagi  manusia  sebagai  aktifitas  

jasmani  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  untuk  merangsang  

pertumbuhan  fisik  dan  perkembangan  mental. 

Pertumbuhan  dan  perkembangan  berlangsung  secara  bertahap,  progresif  

dan  berkesinambungan  terutama  sekali  pada  anak-anak  usia  Sekolah  

Menengah  Atas  sangat  membutuhkan  keterampilan  untuk  menjalankan  hidup  

aktif  seperti penanaman  kebiasaan hidup  sehat,kebugaranjasmani, kesehatan 

mental  dan kehidupan  sosial. 
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Kebugaran  jasmani  merupakan  unsur  kekuatan  tubuh  yang  ditunjang  oleh  

ketersediaan  energi  yang  memadai  termasuk  kandungan  gizi  yang  baik,  

disamping  itu  juga  adanya  unsur  gerak  (dalam  olahraga)  sehingga  peredaran  

darah  menjadi  lancar.  Kebugaran  jasmani  adalah  suatu  aspek  fisik  dari  

kebugaran  menyeluruh  (total  fitness)  yang  memberi  kesanggupan  pada  

seseorang  untuk  menjalankan  hidup  yang  produktif  dan  dapat  menyesuaikan  

pada  tiap  pembebanan  atau  stressfisik  yang  layak.  Definisi  kebugaran  

jasmani  adalah  kemampuan  tubuh  untuk  melakukan  tugas  dan  pekerjaan  

sehari-hari  dengan  giat,  tanpa  mengalami  kelelahan  yang  berarti  serta  

dengan  cadangan  energi  yang  tersisa  ia  masih  mampu  menikmati  waktu  

luang  dan  menghadapi  hal-hal  darurat  yang  tidak  terduga  sebelumnya 

(Cholik dan Maksum ,2007:51) 

Dari  beberapa  pengertian  kebugaran  jasmani  di atas  maka  dapat  

disimpulkan  bahwa  kebugaran  jasmani adalah  kemampuan  seseorang  untuk  

melakukan  aktifitas  sehari-hari  tanpa  mengalami  kelelahan  yang  berarti  dan  

masih  memiliki  cadangan  energi  untuk  melakukan  aktifitas  lain.  Atau dengan  

kata  lain  kebugaran  jasmani  adalah  kesanggupan  tubuh  untuk  melakukan  

kerja  tanpa  mengalami  kelelahan  yang  berarti  dan  dia  masih  masih  sanggup  

untuk  melakukan  pekerjaan  lainnya  yang  bersifat  darurat. 

Kebugaran jasmani setiap orang tingkatannya berbeda-beda. Ada orang yang 

kebugaran jasmaninya tinggi, adapula yang kebugaran jasmaninya sedang, bahkan 

ada pula orang yang kebugaran jasmaninya rendah. Orang yang mempunyai 

tingkat kebugaran jasmani baik, ketika ia melakukan banyak aktivitas, ia tidak 

akan mudah lelah bahkan ia masih bisa mengerjakan aktivitas yang lain dengan 
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penuh semangat. Sedangkan orang yang mempunyai kebugaran jasmani rendah, 

ketika ia melakukan banyak aktivitas maka setelah itu ia akan merasakan 

kelelahan yang sangat berarti,sehingga ia tidak bisa melakukan aktivitas lain 

bahkan ia dapat sakit karena aktivitas yang telah dilakukannya (Sadoso, 1989 : 9) 

Kebugaran jasmani seseorang dapat ditingkatkan dari yang buruk menjadi 

lebih baik. Kebugaran jasmani dapat ditingkatkan dengan cara berolahraga, akan 

tetapi banyak sekali orang yang telah melakukan olahraga teratur tapi kebugaaran  

jasmaninya masih saja rendah, adapula orang yang olahraganya sudah lama tapi 

kebugaran jasmaninya masih rendah juga. 

Pendidikan keterampilan hidup sehat pada dasarnya merupakan penanaman 

kebiasaan yang meliputi kesehatan fisik berupa tingkat kebugaran jasmani, 

kesehatan mental dan kehidupan sosial. Kesehatan mental yang dimiliki dapat 

diketahui dengan sifat-sifatefisien, memiliki tujuan hidup jelas, punya konsep diri  

yang sehat dan konsentrasitinggi, ada koordinasi antara segenap potensi dengan 

usaha-usaha,memilikiintregitas kepribadian dan batinnyaselalu tenang. 

Adanya  motto  “Mens  sana  in  corpore  sano“  yang  merupakan  semboyan  

hidup Bangsa  Romawi  terkesan  bahwa  tubuh  yang  sehat  itu  dianggap  

sebagai  suatu   presupposisi  atau  Condisi  Sine  Quanom,  yang  berupa  

“manusia  sempurna”,  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pribadi  normal  atau  sehat  

dengan  mental  sehat  itu  secara  relatif  dekat  dengan  intregitas  jasmaniah  dan  

rokhaniah  ideal,  yang  merupakan  pembagian  dari  dua  unsur  saja  

(dichotome)  antara  tubuh  dan  jiwa  (Sumardianto,  2000 : 63). 
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Dengan  kesehatan  mental  yang  dimiliki  dapat  diketahui  dengan  sifat-sifat  

efisien,  memiliki  tujuan  hidup  jelas,  punya  konsep  diri  yang  sehat  dan  

konsentrasi  tinggi,  ada  koordinasi  antara  segenap  potensi  dengan  usaha-

usaha,  memiliki  intregitas  kepribadian  cukup tinggi dan perasaan batinnya  

selalu  tenang. 

Masalah kesehatan mental dankebugaranjasmani merupakan hal yangsangat 

penting kaitannya dalam prestasi belajar pendidikanjasmani dan kesehatandi 

sekolah.  Sebagai contoh ada siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang sangat 

baik, tetapi ia berprilaku kurang baik dalam kehidupan sehari-hari, hal ini 

ditunjukkan prilakunya yang sering berbicara kotor, berkelahi dengan kawan, 

arogan dan lain-lain. Demikian pula ada siswa yang tingkat kebugaran jasmaninya 

rendah atau penampilan fisiknya kurang baik seperti kurus atau pendek, tetapi ia 

berprilaku sopan dan rajin belajar. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. Sehingga diharapkan kepada siswa untuk memiliki tingkat kebugaran 

jasmani dan kesehatan mental yang baik agar mendapatkan prestasi belajar yang 

baik. 

Hal ini terbukti diSMA Negeri 1 Way Jepara yang berada pada masa  

pertumbuhan dan perkembangan gerak yaitu berusiaantara 16-17 tahun 

yangmempunyai karakteristik mulai kematangandalam fisikdan fisiologis 

sertaperkembangan dan minat melakukan aktivitas fisik (Khomsin, 2002: 21-

27),khususnya siswa kelas X bahwa anak yangbenar-benar melaksanakan 

olahraga,dalam diri siswa tumbuh sehat dan tanpa adanya rasa enggan dalam 

melaksanakankegiatan lain. Semangat belajar jugatumbuh  di dalamdiri anak 

tersebut, dengan  tidak ada rasa malas, hal ini tentu efek positif berupa 
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sehatjasmani dan rohani.Di lain pihak kenyataandi SMA Negeri 1 Way Jepara 

terdapat juga ada anakyang tidak suka dengan aktivitas olahraga khususnya dalam 

mengikuti pendidikanjasmani.Pada anak tersebut ada keinginan untuk mengikuti 

olahraga, namuntimbul rasa minder, rasa takut, keluar keringat, takut salah, hal ini 

dikarenakaadanya rasa tidak percaya diri. 

Bertitik  tolak  dari  uraian  diatas,  penulis bermaksud  mengadakan  penelitian  

tentang “Hubungan  Antara  TingkatKebugaran Jasmani  (Physical  Fitness) dan  

Kesehatan  Mental  (Mental  Hygiene)  Dengan  Prestasi Belajar  Penjas Siswa 

KelasX.8 SMA Negeri 1 Way Jepara Tahun Pelajaran  2012/2013”. 

 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Suatu penelitian tentu mempunyai suatu permasalahan yang perlu 

diteliti,dianalisis dan diusahakan pemecahan masalah tersebut. Berdasarkanlatar  

belakang  masalahtersebut  maka  dapat  diidentifikasikan  masalah  sebagai  

berikut: 

a. Masih  rendahya  tingkat  kebugaran  jasmani  siswa  kelas  X.8  SMA  

Negeri  1  Way  Jepara sehingga mempengaruhi performance atau semangat 

belajar. 

b. Masih  rendahya  motivasi  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  mental  siswa  

kelas  X.8  SMA  Negeri  1  Way  Jepara  dalam  mengikuti  pelajaran  

Penjas, hal ini ditunjukkan dengan cara siswa dalam menghadapi masalah. 

c. Masih  rendahnya  pemahaman  gerak  dan  implementasi  praktik  olahraga  

di  lapangan  pada  siswa  kelas  X.8  SMA  Negeri  1  Way  Jepara hal ini 
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ditunjukkan banyak siswa yang kurang terampil dalam praktik di lapangan. 

 

1.3 Batasan  Masalah 

Berdasarkan  identifikasi  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  untuk  

memudahkan  penelitian  perlu  pembatasan  yang  berdasarkan  identifikasi  

penelitian  ini,  adapun  batasan  masalah  tersebut  yaitu  tentang  hubungan  

antara  tingkat kebugaran jasmani  (physical  fitness)  dan  kesehatan  mental  

(mental  hygiene)  dengan  prestasi pelajar  penjas siswa kelasX.8 SMA Negeri 1 

Way Jepara  tahun  ajaran 2012/2013. 

 

1.4 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  pembatasan  masalah  diatas,  maka  permasalahan  dapat  

dirumuskan  sebagai  berikut: 

a. Seberapa  besar  hubungan  antara  tingkat kebugaran jasmani  (physical  

fitness)dengan  prestasi pelajar  penjas siswa kelasX.8 SMA Negeri 1 Way 

Jepara? 

b. Seberapa  besar  hubungan  antarakesehatan  mental  (mental  hygiene)  

dengan  prestasi pelajar  penjas siswa kelasX.8 SMA Negeri 1 Way Jepara? 

c. Seberapa  besar  hubungan  antara  tingkat  kebugaran  jasmani  (physical  

fitness)dengan  kesehatan  mental  (mental  hygiene)  siswa  kelas  X.8  SMA  

Negeri  1  Way  Jepara? 

 

 

1.5 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapaidalam 
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penelitian ini adalah: 

a. Untuk  mengetahui  hubungan  yang  berarti  antara  tingkat  kebugaran  

jasmani(physical  fitness)dengan  prestasi  pelajar  penjas  siswa  kelas  X.8  

SMA  Negeri  1  Way  Jepara 

b. Untuk  mengetahui  hubungan  yang  berarti  antarakesehatan  mental  

(mental  hygiene)  dengan  prestasi  pelajar  penjas  siswa  kelas  X.8  SMA  

Negeri  1  Way  Jepara 

c. Untuk  mengetahui  hubungan  yang  berarti  antara tingkat  kebugaran  

jasmani  (physical  fitness)dengan  kesehatan  mental  (mental  hygiene)  

siswa  kelas  X.8  SMA  Negeri  1  Way  Jepara 

 

1.6 Batasan  Istilah 

Adapun istilah yang menjadi pokok penelitian ini sebagai berikut : 

a. Penulisan ini menggunakan panduan penulisan Pedoman Penyusunan  Skripsi  

Mahasiswa Progam Strata 1 Universitas Lampung Tahun 2012. 

b. Tingkat adalah susunan yangberlapis-lapis atau berlenggek-lenggek: tinggi 

rendah, yang dimaksud tingkatpada penelitian ini adalah tingkat kebugaran 

jasmani siswa kelas X.8 SMA Negeri 1Way Jepara.(WJS. Poerwodarminto,  

2003: 1280)   

c. Yang  dimaksud  Kebugaran  Jasmani pada  penelitian  iniadalah 

kesanggupan dan kemauan tubuh melakukanpenyesuaian (adaptasi) terhadap 

fisik yang diberikan kepadanya tanpamenimbulkan kelelahan yang berarti 

(Dangsina Moeloek, 1984 : 2). 

d. Yang dimaksud KesehatanMental dalam penelitian ini menurut  Y. Singgih 
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D. Gunarso (1995 : 5) dalam bukunya yang berjudul “ Psikologiperawatan, 

cet. 2 “ menyatakan :Kesehatan Mental (Mental Hygiene) ialah suatu ilmu 

yang mempelajaridanmencakup kesejahteraan manusia, dan memasuki semua 

bidang jalinanhubungan manusia. 

e. Yang dimaksud Prestasi Belajar dalam penelitian ini dalam Kamus Umum 

BahasaIndonesia (KUBI) WJS. Poerwodarminto, (2003: 910) Prestasi adalah 

hasilyang telah dicapai, dan Belajar (2003: 121) adalah Berusaha (berlatih 

dansebagainya) supayamendapat sesuatu kepandaian. 

 

1.7 Manfaat  Penelitian 

Bertolak  dari  tujuan  penelitian  ini,  penulis  berharap  penelitian  ini  

mempunyai  manfaat  sebagai  berikut: 

a. Manfaat  Teoritis 

Dapat menjadikan teori danrujukan bagi peneliti-peneliti lainnya, 

khususnyapenelitian yang membahas seperti halnya judul skripsi ini atau 

pokok masalah  tentang  hubungan  antara  tingkat  kebugaran  jasmani  dan  

kesehatan  mental  terhadap prestasi belajar penjas. 

b. Manfaat Praktis 

i. Bagi  Penulis 

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan tentang 

hubungan  antara  tingkatkebugaran  jasmani  dengan  kesehatan  mental. 

 

ii. Bagi  Guru 

Mendapatkan informasi tentang hubungan  tingkat kebugaran jasmani  
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(aktivitas Penjas) di  sekolah dengan  kesehatan  mental. 

Jadi  dapat  disimpulkan  prestasi  belajar  pendidikan jasmani: penguasaan  

pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dikembangkan  oleh  mata  

pelajaran  pendidikan  jasmani.  Lazimnya ditunjukkan denganhasil tes 

atau nilaiyang diberikan Guru. 

iii. Bagi  Siswa 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kebugaran  jasmani  dan  

kesehatan  mental  siswa  sehingga  prestasi  belajar  Penjas menjadi  lebih  

baik  dan  siswa  dapat  sehat  secara  jasmani  rohani. 

iv. Program  Studi  Pendidikan Jasmani  Kesehatan  Dan  Rekreasi 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  gambaran  dalam  upaya  

pengkajian  dalam  pengembangan  ilmu keolahragaan, khususnya  untuk  

tes  kebugaran  jasmani  dan  kesehatan  mental. 

 

1.8 Ruang  Lingkup  Penelitian 

Adapun  ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: 

a. Tes  kebugaran  jasmani  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  

mengetahui  data  dan  fakta  tingkat  kebugaran  jasmani  siswa. 

b. Tes  kesehatan  mental  melalui  angket  yang  dikerjakan  oleh siswa  

bertujuan  untuk  mengetahui  data  dan  fakta  tingkat  kesehatan  mental  

siswa. 

c. Kebugaran  jasmani  dan  kesehatan  mental  merupakan  hal  yang  sangat  

dibutuhkan  oleh  siswa  dalam  mengikuti  kegiatan  belajar  mengajar  di  

sekolah, khususnya  pelajaran  Penjas. 
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d. Tempat  penelitian  dilaksanakan  di  dalam  kelas  dan  lapangan  olahraga  

SMA  Negeri  1  Way  Jepara. 

e. Objek  penelitian  yang  diamati  adalah  prestasi  belajar  Penjas  siswa  

kelas  X.8  SMA Negeri  1  Way  Jepara  yang  dihubungkan  dengan  

tingkat  kebugaran  jasmani  dan  kesehatan  mental  siswa. 

f. Subjek  penelitian  yang  diamati  adalah  siswa  SMA Negeri  1  Way  

Jepara  kelas  X.8. 


