
8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepribadian

Mengkaji persoalan kepribadian adalah pekerjaan yang rumit sekaligus

menarik. Rumit karena kepribadian adalah sesuatu yang superkompleks dan

menarik karena bersifat dinamis. Usaha para ahli psikologi dengan segala

kelebihan dan keterbatasannya, mencoba mengerti dimensi penting terkait

struktur dan dinamika kejiwaan serta manifestasinya dalam tingkah laku.

Usaha  tersebut  pada gilirannya melahirkan berbagai pandangan teoretis

yang kemudian mengkristal menjadi pendekatan-pendekatan.

Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari personality yang secara

etimologis berasal dari bahasa latin "persona" yang berarti topeng. Dalam

tradisi bangsa Yunani kuno, para aktor yang bermain dalam pentas seni

drama, biasanya menggunakan topeng sebagai penutup jati diri yang

sebenarnya. Ini dimaksudkan agar si aktor bisa menampilkan karakter-peran

sebaik mungkin. Tradisi ini pun kemudian juga diadopsi ke dalam penulisan

roman yakni penulis memerankan karakter tokoh lain, bukan dirinya sendiri.

Dalam pemahaman masyarakat umum, istilah kepribadian sering dikaitkan

dengan penilaian terhadap seseorang. Misalnya karena seseorang suka

membantu orang lain dan berhati baik, maka ia disebut memiliki kepribadian

yang baik. Sebaliknya, apabila seseorang suka menunjukkan tingkah laku
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yang tidak menyenangkan, maka ia disebut memiliki kepribadian yang jelek.

Dalam kaitan tersebut, kepribadian dipahami sebagai penilaian baik-buruk

terhadap tingkah laku seseorang. Pada konteks yang lain, kepribadian sering

dikaitkan dengan bagaimana ber-tingkah laku yang benar dan sopan

(etiquette) dalam situasi tertentu. Misalnya, bagaimana cara duduk,

bagaimana cara berjalan, bagaimana cara bertutur kata dan sebagainya.

Sehingga muncullah di masyarakat apa yang dikenal sebagai kursus

kepribadian.

Berbagai pengertian di atas agaknya jauh dari pengertian yang sesungguhnya

dalam disiplin psikologi. Sebagian besar literatur psikologi kepribadian

menyatakan bahwa kepribadian adalah seperangkat ciri atau karakteristik

yang relatif menetap dan terorganisasikan dalam diri individu, yang

mempengaruhi tingkah laku individu tersebut.

Digunakannya ciri kepribadian sebagai upaya menilai kepribadian atlet

sebenarnya telah populer sejak tahun 1960-an. Ketika itu, kepribadian atlet diukur

berdasarkan instrumen yang sudah ada, seperti MMPI (Minnesota Multiphasic

Persanality Inventory), 16 PF (the 16 Personality Factor Questionnaire), dan EPI

(Eysenck Personality Inventory). Sebagaimana diketahui bahwa ketiga instrumen

tersebut tidak didesain khusus untuk atlet, melainkan bersifat umum dan lebih

berorientasi klinis, seperti : introvert-ekstrovert, depresi, dan sebagainya.

Morgan (1980) akan melakukan studi tentang kepribadian atlet sesuai dengan

menggunakan pendekatan iceberg profile. Dari studinya, Morgan menemukan

bahwa atlet yang berhasil (sukses) menunjukkan kondisi mental (tension,
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depression, anger, fatigue, confusion) yang lebih sehat dibanding atlet Amerika

(di antaranya: perenang, hockey, dan atletik) yang telah berhasil menjadi juara

Olimpiade. Dari studi tersebut ditemukan bahwa para atlet yang berhasil

umumnya memiliki ciri antara lain percaya diri, optimistik, prestatif, memiliki

stabilitas emosi, dan cerdas.

Pengaruh kepribadian dalam olahraga begitu signifikan, terutama pada olahraga

prestasi. Sejumlah hasil penelitian di barat, misalnya Gould (1999); Williams dan

Krane (2001); Bush dan Salmella (2002); Gould, Dieffenbach dan Moffett (2002)

menyatakan bahwa ciri kepribadian merupakan salah satu prediktor keberhasilan

atlet meraih prestasi tinggi. Keberhasilan dalam meraih prestasi tinggi dalam

kenyataannya bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses panjang

yang di dalamnya lebih banyak “ketidaknyamanan” dari pada “kenyamanan”.

Dalam konteks itulah, kualitas pribadi atlet menjadi sangat menentukan. Banyak

atlet gagal meraih prestasi tinggi bukan karena mereka tidak memiliki

keterampilan olahraga, tetapi karena kualitas pribadi yang kurang menunjang.

“Prestasi tinggi hanya akan lahir dari individu yang memiliki kualitas pribai

unggul”.

Bagaimana dengan kondisi atlet Indonesia? Maksum (2005) melakukan penelitian

terhadap 10 atlet Indonesia yang telah memiliki prestasi Internasional seperti

Rudy Hartono, Icuk Sugiarto, Susy Susanti dan Taufik Hidayat. Dari mereka

ditemukan 7 trait yang dominan pada mereka, yaitu:
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1. Ambisi Prestatif

Ciri kepribadian ini merujuk pada adanya keinginan yang kuat untuk meraih

keberhasilan. Atlet yang memiliki ambisi prestatif tidak cepat puas terhadap

penampilan yang dilakukan. Ia selalu menginginkan perbaikan, optimis

terhadap apa yang dilakukan, selalu ingin bersaing, dominan, dan target

oriented.

2. Kerja Keras

Ciri kepribadian ini merujuk pada adanya kesungguhan atas usaha yang

dilakukan untuk mewujudkan ambisi prestatifnya. Atlet yang memiliki ciri

kepribadian ini tidak hanya sekadar menjalankan program pelatih atau

menghabiskan waktu latihan, tetapi ia selalu berusaha melakukan program

tersebut dengan penuh kesungguhan dan intensitas yang tinggi. Ia juga

proaktif, agresif dan menyukai tantangan.

3. Gigih

Ciri kepribadian ini merujuk pada adanya kesanggupan untuk melakukan usaha

secara konsisten dan terus menerus. Atlet dengan ciri kepribadian ini tidak

cepat putus asa dalam melakukan usaha dan memiliki daya tahan atas

ketidaknyamanan. Kegigihan nampak dari frekuensi usaha dan lamanya waktu

yang dicurahkan untuk melakukan aktivitas.

4. Komitmen

Ciri kepribadian ini merujuk pada adanya kesediaan atlet untuk mengikuti dan

memegang teguh ketentuan-ketentuan, baik yang datang dari dalam diri atlet

sendiri maupun yang datang dari luar. Atlet yang memiliki komitmen adalah

atlet yang mencintai profesinya, fokus terhadap tugas, disiplin dan tanggung
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jawab terhadap tugas, serta rela mengorbankan kepentingan lain demi profesi

yang telah dipilihnya.

5. Mandiri

Ciri kepribadian ini merujuk pada adanya kesediaan atlet untuk melakukan

sesuatu secara sendiri dan bertanggung jawab. Atlet yang mandiri adalah atlet

yang tidak hanya berlatih ketika ada program dari pelatih, tetapi juga secara

autodidak melakukan latihan sendiri. Pribadi mandiri adalah pribadi yang

independen dan menyukai tanggung jawab pribadi. Ia seringkali juga

mengambil inisiatif dan mampu mengelola diri dirinya sendiri secara

bertanggung jawab.

6. Cerdas

Ciri kepribadian ini merujuk pada adanya kesanggupan untuk berfikir secara

rasional, bertindak secara terarah, dan efektif menghadapi lingkungan. Atlet

yang cerdas adalah atlet yang mampu mengambil keputusan di saat sulit,

misalnya merubah taktik dan strategi bermain secara cepat dan efektif. Ia juga

sebagai pembelajar yang tanggap, mampu menganalisis dan bertindak cermat,

serta kreatif memunculkan ide-ide atau teknik-teknik yang unik dalam bermain.

7. Swakendali

Ciri kepribadian ini merujuk pada adanya kesanggupan untuk mengendalikan

perasaan, pikiran dan tingkah laku secara efektif. Atlet yang memiliki

swakendali adalah atlet yang mampu mengendalikan keinginan-keinginan yang

destruktif  terhadap prestasi. Ia juga memiliki stabilitas emosi, yakni mampu

mengendalikan perasaan cemas, marah, dan keinginan mengakhiri
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pertandingan dengan cepat. Selain itu, ia juga sportif terhadap apa yang telah

diusahakan dan dihasilkan.

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola-pola pikiran, perasaan dan perilaku

yang sudah berurat-akar mendalam dan relatif menetap. Kepribadian biasanya

merujuk pada apa yang unik pada diri seseorang, yaitu karakteristik yang

membedakan satu orang dengan yang lain. Pikiran,   emosi   dan  perilaku   itu

sendiri bukanlah kepribadian, yang lebih merupakan disposisi yang mendasari

elemen-elemen ini. Pengetahuan tentang kepribadian seseorang adalah modal

untuk memperkirakan bagaimana orang itu akan bertindak atau bereaksi pada

keadaan yang berbeda-beda.

Para teoretikus menekankan aspek kepribadian yang berbeda-beda dan tidak

setuju tentang susunan, pengembangan, dan manifestasinya dalam perilaku. Salah

satu sistem teori yang paling berpengaruh adalah Teori Psikoanalisis dari

Sigmund Freud dan pengikut-pengikutnya. Freud percaya bahwa proses bawah

sadar menuntun sebagian besar perilaku seseorang. Walaupun tak disadari, impuls

dan dorongan itu senantiasa berusaha menampilkan diri. Teori kepribadian lain

yang berpengaruh berasal dari Behaviorisme. Pandangan itu, yang diwakili oleh

beberapa pemikir seperti psikology Amerika B.F. Skinner, mementingkan

pembelajaran. Skinner melihat bahwa perilaku manusia sebagian besar ditentukan

oleh konsekuensi dari perilaku itu. Jika sebuah perilaku diberi hadiah, perilaku itu

akan diulang, jika dihukum, kecil kemungkinan perilaku itu akan diulang.
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Berikut ini adalah tabel  untuk mengklasifikasikan kepribadian siswa.

No Jumlah nilai Klasifikasi

1.

2.

3.

4.

5.

110 ke bawah

111------------141

142------------172

173------------202

203 keatas

Kurang sekali

Kurang

Cukup

Baik

Baik sekali

B. Kebugaran Jasmani

a. Hakikat kebugaran jasmani

Setiap orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar dapat

melaksanakan pekerjaanya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan

yang berarti. Kesegaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh

dalam  beradaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa

menimbulkan  kelelahan yang berarti.

Sejak dilahirkan manusia diberikan sifat dasar masing-masing, sedangkan dalam

dan  perkembangannya akan banyak dipengaruhi oleh cara hidupdan lingkungan

dimana manusia itu berada. Salah satu cara hidup atau  kebiasaan hidup itu adalah

pengerahan fisik, sebab tubuh manusia diciptakan untuk bergerak, sehingga segala

bentuk dan fungsi tubuh  yang menunjang pergerakan tersebut akan disesuaikan

dengan kebutuhanya.
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Seseorang yang memiliki tingkat kesegaran  jasmani akan dapat melakukan

pekerjaanya dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta tubuhnya

tetap segar ketika berhenti bekerja dan pada saat istirahat. Sebaliknya tingkat

kebugaran jasmani yang rendah merupakan kendala dalam melaksanakan

pekerjaanya.

Kebugaran jasmani adalah kemampuan sesorang untuk menunaikan tugas

sehari_hari dengan mudah, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta mempunyai

cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan

mendanak (Sumosardjuno,1989). Menurut suharjana (2004:5), bahwa kebugaran

jasmani adalah kemampuan sesorang untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari

sesuai pekerjaan tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat

menikmati waktu luang. Dari beberapa pendapat pakar diatas dapat disimpulkan

bahawa kebugaran jasmani adalah kualitas seseorang untuk melakakukan aktivitas

sesuai pekerjaanya secara optimal tanpa menimbulkan problem kesehatan dan

kelelahan berlebihan.

Kebugaran jasmani pada hakikatnya merupakan sari utama cikal bakal dari

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

satu aspek pokokyang nampak adalah keadaan penampilan  jasmaninya.

Dengan demikian seseorang tidak dapat mencapai kesegaran jasmani secara

menyeluruh atau umum tanpa disadari oleh keadaan kesegaran jasmani yang baik.
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b. Pengertian kebugaran jasmani

Berbicaara tentang kebugaran jasmani tidak akan lepas  dari kata asalnya, yaitu

bugar yang sama artinya dengan segar, nyaman dan sehat. Sedangkan jasmani

atau fisik mennunjukan pada tubuh atau badan ( body ) seseorang. Dimana

berhubungan dengan anggota tubuh mulai dari ujung kakisampai dengan ujung

rambut, begitu juga bila dilihat dari struktur fisiologis yang mempengaruhinya (

Giriwojoyo,2007 ) : kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan

tubuh untuk melakukan penyesuaian ( adaptasi ) terhadap pembebasan fisik yang

diberikan kepadanya (dari kerja yang dilakukan sehari-hari ) tanpa menimbulkan

kelelahan yang berlebihan.

Tidak menimbulkan kelelahan yang berarti maksudnya, ialah seseorang

melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas, masih mempunyai cukup semangat dan

tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan lain yang

mendadak ( Giriwojoyo, 2007 ). Dalam hal ini Nixon mengungkapkan bahwa: “

Kebugaran jasmani berhubungan dengan organ-organ tubuh seseorang untuk

melakasanakan tugas-tugasnya setiap hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan

dan masih mempunyai sisa-sisa tenaga kekuatan untuk menghadapi keadaan

daarurat yang tiba-tiba dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya”.

Kemudian jika dilihat : ditinjau dari ilmu faal yaitu  “ kebugaran jasmani (

phsyological fitnees ) hakikatnya merupakan tingkat kesesuaian derajat sehat

dinamis yang dimiliki oleh sipelaksana terhadap beratnya tugas yang harus

dilaksanakan.
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Dari pengertian diatas, bahwa kebugaran jasmani ialah kecocokan keadaan fisik

terhadap tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik itu. Oleh karena itu, kebugaran

jasmani bersifat relatif, artinya kebugaran jasmani tidak bebas tetapi bersifat

terkait, yaitu terkait secara anatomis dan atau terkait secara fisiologis: artinya fit

atau tidaknya seseorang selalu dalam hubungan dengan tugas fisik yang harus

dilaksanakan ( Giriwojoyo, 2007:44 ). Dibawah ini diberikan diagram  yang

memperlihatkan sifat relatif kebugaran jasmani ( physiological fitnees) tersebut.

Garis sehat garis tugas fisik

(kerja/OR)

berat

100 % derajat

Sehat dinamis

PHYSICAL

batas

derajat sehat

statis

FITNESS

0 % Ringan

Diagram 2.1: Diagram Sifat Relatif  Kebugaran jasmani

Sumber : Sport Medicine. Edisi 1 2007,  h.41

Dengan demikian, kebugaran jasmani yang baik adalah jika seseorang memiliki

tingkat kebugaran secara jasmani ( fisik ), rohani , dan sosial.  Jasmani jika dilihat
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dari anatomis dan fisiologis. Rohani jika dilihat dari mental, perasaaan batin yang

berhubungan dengan tuhanya. Sedangkan sosial, yaitu bagaimana individu  itu

mampu untuk mengaktualisasikan sikapnya secara tepat kketika bersosialisasi

dengan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik diperlukan suatu pendidikan

berupa aktivitas olahraga. Pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah

adalah langkah tepat untuk mengembangkan tingkat kebugaran jasmani siswa.

Sehingga mereka dapat mengarahkan diri dan sikapnya baik secara fisik maupun

nonfisik dalam hal sikap kepemimpinan siswa disekolah.

ANATOMIS FISIOLOGIS
( Kualitas Struktural) ( Kualitas Fungsi Dasar )

FLEXIBILITY

E.S.1 Kekuatan daya tahan statis

K.J. Komponen dasar Daya tahan dinamis

E.S.II Daya tahan umum

Gambar 2.2: Komponen Kebugaran Jasmani
Sumber : Giriwoyo Santoso, H.Y.S. Ilmu Faal Olahraga. Edisi 7, 2007

Secara fungsional, ES I mewujudkan:

 Kapasitas anaerobic yang merupakan faktor pembatas kemampuan maksimal

primer

Sedangkan ES II mewujudkan:

 Kapasitas aerobic ( VO2max ) yang merupakan faktor pembatas kemampuan

maksimal sekunder
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Kapasitas anaerobic merupakan faktor pembatas kemampuan maksimal primer.

Oleh karena itu, bila seluruh kapasitas anaeribic telah terpakai maka olahraga

tidak ungkin dapat dilanjutkan, karena telah terjadi kelelahan yang mutlak (

exhaustion ) . Kapasitas aerobic merupakan faktor pembatas kemampuan

maksimal sekunder oleh karena kapasitas aeribic hanya menentukan apakah

kelelahan mutlak cepat atau lambat datangnya. Artinya kelelahan mutlak, bukan

tanggung jawab kapasitas aerobic. Bila kapasitas aerobic besar, maka kelelahan

lambat datang sedang bila kecil maka kelelahan cepat datang ( Giriwoyo,

2007:25-26 ).

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugran jasmani

Kebugaran jasmani seperti telah diuraikan sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa

faktor, antara lain: faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor

fisikal, faktor motivasi dan faktor latihan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan

sebagai berikut:

a. Faktor biologis

Faktor biologis merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap tingkat

kebugaran jasmani seseorang. Pertumbuhan jasmani pada setiap anak akan

berbeda meskipun berada dalam kelompok umur kronologisnya yang sama,

pperubahan hormonal anak akan mendorong anak untuk melakukan aktivitas

untuk memerlukan aktivitas energi dan kekuatan otot, tentunya mempengaruhi

terhadap pertumbuhan jasmani yang dapat meningkatkan kebugaran

jasmaninya.
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Dalam hal ini, Lutan (2001:23) membuat tabel mengenai faktor biologis dan

aktivitas jasmani anak seperti berikut:

Tabel 2.3
Faktor Biologis dan Aktiviitas Jasmani Anak

Variable Hubungan dengan tingkat aktivitas jasmani

 Jenis kelamin

 Usia

 Kegemukan

 Anak laki-laki lebih aktif dari pada anak

perempuan

 Aktivitas menurun seiring dengan peningkatan

usia

 Tak jelas, masih silang pendapat, anak yang

kegemukan cenderung rendah aktivitasnya.

b. Faktor psikologis

Ada jumlah faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa ditinjau dari faktor

psikologis. Beberapa faktor tersebu adalah:

 Pengetahuan tentang bagaimana berlatih

 Hambatan terhadap aktivitas jasmani

 Rambu-rambu petunjuk untuk aktif

 Niat untuk aktif

 Sikap terhadap kegiatan

 Norma atau system kepercayaan yang dianut secara pribadi

 Rasa percaya diri dapat melakukan kegiatan
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c. Faktor lingkungan

Sosial lingkungan anak juga berpengaruh dalam pembentukan kebiasaan hidup

aktif. Komponen utama dalam lingkungan sosial orang tua dan saudara. Orang

tua dan saudara sekandung memberika pengaruh besar terhadap keikutsertaan

anak dalam aktivitas jasmani. Selain memberi dorongan, orang tua juga

menjadi modal bagi anak untuk ikut aktif meniru orang tuanya. Guru

pendidikan jasmani merupakan salah satu kekuatan dalam pembentukan

kebiasaan hidup aktif. Media masa merupakan sumber kekuatan tersembunyi,

tetqapi juga besar dalam mempengaruhi kesadaran dan sikap. Adegan kegiatan

jasmani yang ada di TV merupakan inspirasi yang membangkitkan motivasi

anak.

d. Faktor fisikal

Faktor fisikal seperti keadaan tempat tinggal dan kondisi lingkungan misalnya

di daerah pegunungan, perkotaan, dan pedesaan juga memmpengaruhi kegiatan

yang dilakukan. Anak yang tinggal di sekitar lapangan olahraga biasanya

mudah sekali terkena pengaruh untuk mmengikuti aktivitas olahraga tersebut

sebagai contoh, jika dilingkunganya ada lapangan sepak bola, maka anak

tersebut akan ikut bermain sepak bola.

e. Faktor motivasi

Motivasi mengacu pada faktor-faktor dan proses-proses yang bermaksud untuk

mendorong seseorang untuk melakukan perubahan yang ingin dicapainya.

Karena ada dorongan yang ikut timbul dalam dirinya sendiri untuk
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meningkatkan kebugaran jasmaninya, maka aktivitas jasmani dilakukanya

sebagai kegiatan rutin yang dijadikan kebutuhan dalam hidupnya.

f. Faktor latihan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa derajat kebugaran jasmani

sangat dipengaruhi oleh latihan. Dengan melakukan latihan olahraga secara

teratur, maka akan menghasilkan kondisi fisik yang baik sehingga setiap

aktivitas fisik dan tugas sehari-hari akan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Tujuan kebugaran jasmani

Tujuan kebugaran jasmani menurut Kosasih (1993:22) yaitu :

a. Golongan yang berhubungan dengan pekerjaan

 Kebugaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa bertujuan untuk

mempertinggi kemampuan dan kemampuan belajar

 Kebugaran jasmani bagi olahragawan bertujuan untuk meningkatkan

prestasi

 Kebugaran jasmani bagi karyawan, pegawai, petani, bertujuan untuk

meningkatkan semangat bekerja

 Kebugaran jasmani bagi angkatan bersenjata bertujuan untuk

meningkatkan daya tahan atau tempur.

b. Golongan yang dihubungkan dengan keadaan

 Kebugaran jasmani pendeerita cacat bertujuan untuk rehabilitasi

 Kebugaran jasmani bagi ibu hamil bertujuuan untuk perkembangan

bayi dalam kandungan dan untuk mempersiapkan diri menghadapi saat

kelahiran berlangsung
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c. Golongan yang dihubungkan dengan usia

 Kebugaran jasmani bagi anak bertujuan untuk menjamin pertumbuahan

dan perkembangan yang baik

 Kebugaran jasmani bagi orang tua bertujuan untuk mempertahankan

kondisi fisik tubuhnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa kebugaran jasmani seseorang dipengaruhi

oleh fisik baik secara anatomis dan fisiologisnya serta berat tugas yang

dikerjakanya. Menurut ilmu faal, tujuan dari kebugaran jasmani adalah untuk

meningkatkan derajat sehat dinamis yang dimiliki oleh individu terhadap berat

tugas baik secara fisik maupun nonfisik. Sehat berarti nikmat karunia allah yang

diberikan kepada kita menjadi modal dasar dari segala nikmat dan kemampuan,

nikmatnya makan minum serta kemampuan untuk bergerak dan berpikir akan

berkurang atau bahkan hilang bilamana kita tidak sehat. Oleh sebab itu sehat

harus kita syukuri.

Maka dari itu pembinaan sumber daya manusia harus mengacu  pada pengertian

sehat organisasi kesehatan dunia ( WHO ) yang juga telah diadopsi oleh

departemen kesehatan R.I., yang pada intinya mengatakan bahwa, sehat adalah

sejahtera jasmani, rohani dan sosial bukan hanya bebas dari penyakit, cacat atau

kelemahan. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia harus meliputi

pembinaan ketiga aspek menurut pengertian WHO tersebut diatas. Jadi sehat

WHO adalah sejahtera paripurna, sejahtera sutuhnya yaitu jasmani, rohani dan

sejahtera sosial.
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Sasaran utama dan pertama pendidikan adalah membuat semua peserta didik

mmenjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmani,

rohani ( yang mmeliputi aspek spiriitual, emosional dan intelektual ) dan sosial,

dengan menanamkan sikap dan prilaku yang mengedepankan “ persaudaraan,

kebersamaan dan saling menasehati”. Melalui penanaman keikhlasan yang tinggi

dan menerapkan keilmuan, keahlian dan ketrampilan sesuai dengan pilihanya,

dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT. Lembaga pendidikan sekolah,

khususnya pendidikan jasmani sungguh memikul tanggung jawab yang sangat

berata untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas demikian,

karena lembaga inilah yang mempunyai akses sangat besar untuk berperan

mencapai sasaran utama dan pertama pendidikan seperti yang dirumuskan diatas.

Dari pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa kebugaran jasmani

memiliki hubungan yang erat dengan aspek-aspek yang lain seperti aspek rohani,

dan sosial. Aspek ini dieroleh dari pembinaan tubuh melalui pendidikan jasmani,

sehingga menghasilkan suatu kualitas total manusia secara utuh dan  menyeluruh.

c. Upaya sekolah meningkatkan kebugaran jasmani

Pendidikan yang diselenggarakan disekolah memiliki peranan utama dalam

meningkatkan peserta didiknya. Kemajuan suatu sekolah tergantung dari program

dan perencanaan yang telah dibuat oleh perangkat sekolah, termasuk didalamnya

pendidik dan tenaga kependidikan yang  memiliki dan mempunyai kewenangan

tertentu ( Renstra, Depdiknas 2005-2009).
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Sekolah mempunyai tugas untuk mendidik para siswanya agar mereka cerdas,

terampil dan berprestasi dibidangnya masing-masing. Akan etapi tugas sekolah

tidak cukup hanya mencetak siswa yang cerdas dalam bidang intelektualnya saja,

melainkan ada nilai-nilai yang harus ditempuh siswa selama mereka belajar di

sekolah. Untuk mencapai kepada sasaran tersebut, diperlukan sosok siswa yang

memiliki tingkat kebugaran yang baik, karena kebugaran jasmani merupakan ciri

utama bahwa siswa tersebut memiliki tingkat derajat sehat dinamis yang tinggi,

dalam hal ini, WHO memberikan arti bahwa sehat adalah sejahtera jasmani dan

sosial. Jasmani berhubungan dengan tubuh rohani berhubungan dengan pikiran

dan perasaan dan sosial berhubungan dengan ketrampilan sosial seseorang ( social

skill).

Dengan demikian sekolah harus senantiasa berusaha dan berupaya dengan keras

untuk membina dan memelihara kebugaran jasmani siswanya. Langkah yang tepat

atau pertama yaitu melalui pendidikan jasmani yan didesain khusus melalui

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mengarah ke pada kebugaran

jasmani dan kualitas total siswa. Disini sosok guru penjas memegang peranan

penting terhadap kemajuan siswa, baik ecara fisik maupun nonfisik. Langkah

berikutnya, menanamkan dan membiasakan siswa untuk senantiasa gemar

melakukan melakukan aktivitas olahraga secara rutin dan teratur, diantaranya

memanfaatkan kegiatan ekstrakulikuler olahraga sebagai salahsatu media yang

salah satunya untuk mendukung kepada siswa agar mereka memiliki tingkat

kebugaran jasmani yang baik begitu juga aspek psikisnya.



26

Untuk  mengklasifikasikan tingkat kebugaran jasmani anak yang telah mengikuti

Tes Kesegaran Jasmani Indonesia digunakan norma seperti tabel dibawah ini yang

berlaku untuk putra dan putri.

No Nilai Klasifikasi

1.

2.

3.

4.

5.

22 – 25

18 – 21

14 – 17

10 – 13

5 – 9

Baik sekali

Baik

Sedang

Kurang

Kurang sekali

C.  Kerangka Berpikir

Kerangka pikir menurut Uma Sekaran 1992 (dalam Sugiono 2010:91) merupakan

model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang

telah di identifikasi sebagai masalah penting.

Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian

tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian membahas sebuah

variabel atau lebih secara mandiri, maka dilakukan penelitian disamping

mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi

terhadap variasi besaran yang diteliti. (Sapto Haryoko 1999 dalam Sugiyono

2010:92).

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola-pola pikiran, perasaan dan perilaku

yang sudah berurat-akar mendalam dan relatif menetap. Kepribadian biasanya

merujuk pada apa yang unik pada diri seseorang, yaitu karakteristik yang
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membedakan satu orang dengan yang lain. Pikiran,   emosi   dan  perilaku   itu

sendiri bukanlah kepribadian, yang lebih merupakan disposisi yang mendasari

elemen-elemen ini. Pengetahuan tentang kepribadian seseorang adalah modal

untuk memperkirakan bagaimana orang itu akan bertindak atau bereaksi pada

keadaan yang berbeda-beda.

Sebagian besar literatur psikologi kepribadian menyatakan bahwa

kepribadian adalah seperangkat ciri atau karakteristik yang relatif menetap

dan terorganisasikan dalam diri individu, yang mempengaruhi tingkah laku

individu tersebut.

Kepribadian berhubungan dengan pendidikan jasmani akan lebih didasarkan pada

prinsip-prinsip kebugaran jasmani, siswa yang mempunyai kepribadian yang

tinggi akan lebih mudah dalam memotivasi diri dan mengambil inisiatif dalam

setiap kegiatan apapun, sehingga tidak mudah mengalami kelelahan yang berarti .

Oleh karena itu tingkat kebugaran jasmaninya akan tinggi, karena anak-anak

tersebut mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran

jasmaninya. Hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar penjas, pada

penelitian ini sebagai variabel bebas adalah kepribadian (X) dan variabel

terikatnya adalah tingkat kebugaran jasmani (Y).
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D.  Hipotesis

Sugiyono (2010:96) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Bedasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban

yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenanrannya harus

diuji secara empiris melalui data-data yang terkumpul.

“ Hubungan kepribadian dengan tingkat kebugaran jasmani siswa SDN 02

Poncowarno.”

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik suatu hipotesis penelitian

yaitu:

H0: Tidak ada  hubungan antara kepribadian dengan tingkat kebugaran

jasmani siswa SDN 02 Poncowarno.

H1: Ada  hubungan antara kepribadian dengan tingkat kebugaran

jasmani siswa SDN 02 Poncowarno.


