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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA MINAT DAN MOTIVASI DENGAN TINGKAT
KEBUGARAN JASMANI SISWA SMP NEGERI 1 LAU BALENG

KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA

Oleh

EFRANISA GINTING

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui seberapa
besarnya hubungan antara minat dengan tingkat kebugaran jasmani siswa SMP
Negeri 1 Lau Baleng, (2) mengetahui seberapa besarnya hubungan antara motivasi
dengan tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 1 Lau Baleng, dan (3)
mengetahui seberapa besarnya hubungan antara minat dan motivasi dengan
tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 1 Lau Baleng.Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif korelasional. Adapun subjek penelitiannya adalah
Siswa SMP Negeri 1 Lau Baleng kelas VIII1 yang berjumlah 29 siswa. Penelitian
ini menggunakan instrumen berupa angket untuk menguji minat dan motivasi dan
tes tingkat kebugaran jasmani (TKJI) untuk menguji tingkat kebugaran jasmani.
Hasil penelitian menujukkan bahwa pada hubungan minat dengan tingkat
kebugaran jasmani diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,911 (sangat kuat). Pada
hubungan motivasi dengan tingkat kebugaran jasmani koefisien korelasi sebesar
0,934 (sangat kuat). Hubungan minat dan motivasi dengan tingkat kebugaran
jasmani diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,945 (sangat kuat).Kesimpulan dari
penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi memiliki hubungan lebih besar
terhadap tingkat kebugaran jasmani di bandingkan dengan  hubungan antara minat
dengan tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 1 Lau Baleng.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) No. 3 tahun 2005 Bab VI

Pasal 17 tentang ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan: (1) olahraga

pendidikan, (2) olahraga rekreasi, dan (3) olahraga prestasi. Dalam olahraga

pendidikan yang diselenggarakan bertujuan sebagai bagian proses pendidikan

yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui

kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Kegiatan Intrakurikuler adalah

kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas. dan terjadwal

dengan sistematik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai suatu program di luar jam pelajaran sekolah

yang dikembangkan untuk memperlancar program kurikuler dengan kegiatan ini

dapat berjalan lancar (M. Yudha 1998:8).

Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini pada jalur pendidikan formal

dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar

sampai tingkat perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terstruktur oleh setiap

satuan pendidikan. Salah satu model pendekatan dari olahraga pendidikan adalah
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pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan

melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani,

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat

dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara

seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah,

jasmani, psikomotorik, kognitif, dan afektif setiap siswa.

Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), pendidikan jasmani merupakan

kelompok mata pelajaran wajib. Setelah mengikuti pelajaran pendidikan jasmani,

diharapkan siswa memahami konsep dasar pendidikan jasmani dan konsep dasar

olahraga, serta mempunyai kebugaran jasmani yang meningkat baik. Tujuan dari

mata pelajaran ini adalah mengkaji tentang konsep dan metode pengembangan

jasmani, kesegaran jasmani, bermain dan permainan kecil, senam ritmik pada

pendidikan dasar.

Mata pelajaran ini membahas tentang konsep dasar pendidikan jasmani dan

olahraga serta melakukan praktek olahraga di lapangan. Tidak hanya menjadi

sebuah kewajiban untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani, tetapi

siswa juga harus memiliki minat dan motivasi dalam mengikuti mata pelajaran

pendidikan jasmani karena masalah minat dan motivasi merupakan hal yang

sangat penting kaitannya untuk peningkatkan kebugaran jasmani. Motivasi

membentuk semangat belajar tumbuh di dalam diri siswa tersebut, dengan tidak

ada rasa malas, hal ini tentu efek positif berupa sehat jasmani dan rohani.
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Berdasarkan hasil observasi peneliti dari sebagian siswa SMP Negeri 1 Lau

Baleng, terdapat siswa yang sangat bersemangat dalam mata pelajaran

pendididikan jasmani. Hal ini dilihat dari ketika jam pelajaran pendidikan jasmani

sudah selesai, masih ada siswa yang berolahraga di lapangan seperti bermain bola

voli dan futsal. Namun ada juga sebagian siswa yang terlihat kurang tertarik

dengan mata pelajaran pendidikan jasmani. Hal ini dibuktikan dengan adanya

sebagian siswa pada saat jam mata pelajaran pendidikan jasmani akan dimulai,

siswa terlihat malas-malasan berbaris di lapangan. Bahkan ada juga yang mencari

alasan seperti sakit atau datang bulan agar tidak ikut berolahraga,khususnya siswa

putri.

Dari hasil observasi tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa minat dan

motivasi memiliki hubungan dengan antusias siswa dalam  mengikuti mata

pelajaran pendidikan jasmani yang akan berdampak pada kebugaran jasmani

siswa. Maka dari itu perlunya untuk mengidentifikasi minat dan motivasi serta

tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 1 Lau Baleng. Sehingga jika sudah

teridentifikasi adanya hubungan minat dan motivasi dengan tingkat kebugaran

jasmani, di harapkan siswa SMP Negeri 1 Lau Baleng untuk lebih antusias dalam

mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani dan meningkatkan kebugaran

jasmani.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian

tentang ”Hubungan antara Minat Dan Motivasi Dengan Tingkat Kebugaran

Jasmani Siswa SMP Negeri 1 Lau Baleng Kabupaten Karo Sumatera Utara”.
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B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat di

identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagian siswa terlihat bersemangat dalam mengikuti mata pelajaran

pendidikan jasmani, namun sebagian siswa terlihat bermalas-malasan

mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani.

2. Sebagian siswa  belum memiliki minat dalam pembelajaran pendidikan

jasmani.

3. Sebagian siswa belum termotivasi dalam mengikuti pembelajaran pendidikan

jasmani.

4. Belum teridentifikasi minat siswa dalam aspek pendidikan jasmani.

5. Belum teridentifikasi motivasi siswa dalam aspek pendidikan jasmani.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian di atas dapat

dirumuskan adalah:

1. Seberapa besar hubungan antara minat dengan tingkat kebugaran jasmani pada

siswa.

2. Seberapa besar hubungan antara motivasi dengan tingkat kebugaran jasmani

pada siswa.

3. Seberapa besar hubungan antara minat dan motivasi dengan tingkat kebugaran

jasmani pada siswa.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara minat dengan tingkat kebugaran

jasmani siswa.

2. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara motivasi dengan tingkat

kebugaran jasmani siswa.

3. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara minat dan motivasi dengan

tingkat kebugaran jasmani siswa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Dosen/Guru Penjaskes

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang olahraga

mengenai hubungan minat dan motivasi terhadap tingkat kebugaran jasmani.

2. Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengkajian

dan pengembangan pendidikan jasmani, khususnya untuk tes kebugaran

jasmani.

3. Prodi Penjaskes

Penelitian ini sebagai salah satu reverensi bagi mahasiswa yang akan

melakukan penelitian selanjutnya.
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F. Batasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran dalam memberi pengertian yang dimaksud

dalam judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dianggap

penting,dengan demikian ada kesamaan pendapat dalam memberikan penafsiran.

1. Hubungan

Hubungan adalah suatu hal yang saling terkait antara satu dengan yang lain.

2. Minat

Menurut Slameto (2003:180) “ minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.

3. Motivasi

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2007:73)” motivasi adalah perubahan

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling  dan

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

4. Kebugaran Jasmani

Menurut Djoko Pekik Irianto dalam buku Suharjana (2004:3) kebugaran

jasmani adalah kemampuan sesorang untuk dapat menunaikan tugas sehari-

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

cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan

mendadak.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Jasmani

Menurut Bucher dalam Freeman (1979) “Pendidikan jasmani merupakan bagian

integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan, adalah proses

pendidikan melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan

meningkatkan kemampuan organik, neuromuskuler, interperatif, sosial, dan

emosional”. Freeman (2001:5) “Pendidikan jasmani memusatkan diri pada semua

bentuk kegiatan aktivitas jasmani yang mengaktifkan otot-otot besar (gross

motorik), memusatkan diri pada gerak fisikal dalam permainan, olahraga, dan

fungsi dasar tubuh manusia”. Barrow dalam Freeman (2001) “Pendidikan jasmani

dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang dan melalui gerak insani, ketika

tujuan kependidikan dicapai melalui media aktivitas otot-otot, termasuk: olahraga

(sport), permainan, senam, dan latihan jasmani (exercise). Hasil yang ingin

dicapai adalah individu yang terdidik secara fisik”. Nilai ini menjadi salah satu

bagian nilai individu yang terdidik, dan bermakna hanya ketika berhubungan

dengan sisi kehidupan individu. UNESCO lewat ICSPE. Pendidikan jasmani

adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun sebagai

anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai
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kegiatan jasmani, dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan

keterampilan jasmani pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan

seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan

secara sadar dan sistematik melalui kegiatan fisik yang memusatkan diri pada

semua bentuk kegiatan aktivitas jasmani yang mengaktifkan otot-otot besar (gross

motorik), memusatkan diri pada gerak fisikal dalam permainan, olahraga, dan

fungsi dasar tubuh manusia.

B. Minat

1. Pengetian Minat

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertatik pada sesuatu

objek atau menyenangi sesuatu objek (Suryabrata,1988:109 ) Menurut Crow

and Crow minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi

perhatian terhadap orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu. ( Johny Killis,

1988 : 26 ).Menurut Slameto (2003:180) “minat adalah suatu rasa lebih suka

dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut diatas, peneliti dapat

menarik kesimpulan bahwa minat adalah kecendurungan hati seseorang yang

terarah kepada suatu objek tertentu yang dinyatakan dalam berbagai tindakan,

karena adanya suatu perhatian dan perasaan tertarik pada objek.

Minat adalah kecendurungan yang tetap untuk memperhatikan dan

mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-
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menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat merupakan masalah yang

penting dalam keseharian, apa lagi dikaitkan dengan aktivitas seseorang

dalam kehidupan sehari-hari. Minat yang ada pada diri seseorang akan

memberikan gambaran dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Untuk

mencapai prestasi yang baik disamping kecerdasan juga minat, sebab tanpa

adanya minat segala kegiatan akan dilakukan kurang efektif dan efesien.

Dalam percakapan sehari-hari pengertian perhatian dikacaukan dengan minat

dalam pelaksanaan perhatian seolah-olah kita menonjolkan fungsi pikiran,

sedangkan dalam minat seolah-olah menonjolkan fungsi rasa, tetapi

kenyataanya apa yang menarik minat menyebabkan pula kita berperhatian,

dan apa yang menyebabkan perhatian kita tertarik minatpun menyertai kita.

Di dalam bermain banyak seseorang yang kurang berminat dan yang berminat

terhadap permainan termasuk di dalamnya adalah aktivitas praktek maupun

teori untuk mencapai suatu tujuannya. Dengan diketahuinya minat seseorang

akan dapat menentukan aktivitas apa saja yang dipilihnya dan akan

melakukannya dengan senang hati. Minat merupakan salah satu aspek psikis

yang membantu dan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya,

maka minat harus ada dalam diri seseorang, sebab minat merupakan modal

dasar untuk mencapai tujuan. Dengan demikian minat harus menjadi pangkal

permulaan dari pada semua aktivitas.
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2. Definisi Minat

Minat didefinisikan berbeda oleh beberapa orang ahli namun memiliki tujuan

yang sama. Masing-masing ahli mendefinisikannya sesuai dengan pandangan

dan disiplin keilmuan masing-masing. Menurut Crow & Crow (dalam Abror,

1993:112) minat adalah sesuatu yang berhubungan dengan daya gerak yang

mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan

ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan

itu sendiri.Rast, Harmin dan Simon (dalam Mulyati, 2004:46) menyatakan

bahwa dalam minat itu terdapat hal-hal pokok diantaranya: (1) adanya

perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada objek tertentu,

(2) adanya ketertarikan terhadap objek tertentu, (3) adanya aktivitas atas objek

tertentu, (4) adanya kecenderungan berusaha lebih aktif, (5) objek atau

aktivitas tersebut dipandang fungsional dalam kehidupan dan (6)

kecenderungan bersifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku

individu.Definisi minat menurut Shaleh (2004:262) adalah suatu

kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang,

aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai

perasaan senang.

Jadi minat merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu

untuk memenuhi dorongan hati, minat merupakan dorongan dari dalam diri

yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu, merupakan
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dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam

mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.

3. Ciri-Ciri Minat

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian, minat

terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi, minat terhadap sesuatu

merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya Walaupun minat

terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat

mempelajari hal tersebut Menurut Slameto (2003:182) Asumsi umum

menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang mempelajarinya.

Dorongan-dorongan yang ada pada diri anak, menggambarkan perlunya

perlakuan yang luas sehingga ciri-ciri dan minat anak tergambar lebih terinci

dan faktual, sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka.

4. Bentuk-Bentuk Minat

Menurut Slameto (2003:184) Minat dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1) Minat Primitif

Minat primitif disebut juga minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan

makan, bebas bergaul dan sebagainya. Jadi pada jenis minat ini meliputi

kesadaran tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan

untuk mempertahankan organisme.



12

2) Minat Kultural

Minat kultural disebut juga minat social yaitu berasal atau diperoleh dari

proses belajar, jadi kultural disini lebih tinggi nilainya dari pada minat

primitif.

5. Macam-Macam Minat

Menurut Dewa Ketut Sukardi (489:57) yang mengutip pendapat Carl Safran

dikemukakan bahwa ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan

minat antara lain :

1) Minat Yang Diekspresikan (Expressed Interest)

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata kata

tertentu. Misal : seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik

dalam mengumpulkan barang unik.

2) Minat Yang Diwujudkan (Manifest Interest)

Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata

melainkan dengan tindakan atau perbuatan yaitu ikut serta berperan aktif

dalam suatu kegiatan. Misal : kegiatan pramuka, tari, dan sebagainya yang

menarik minatnya.

3) Minat Yang Diinvestarisasikan (Inventord Interest)

Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap

sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok

aktivitas tertentu. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat seseorang

disusun dengan menggunakan metode angket.
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6. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Minat

Menurut Slameto (2003:189) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi

minat yaitu sebagai berikut :

1) Pembawaan

Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan obyek yang

direaksi, sedikit banyak akan timbul minat terhadap obyek tertentu

tersebut dan kebiasaan. Meskipun merasa tidak ada bakat pembawaan

tentang sesuatu bidang. Tetapi karena hasil dari latihan kebiasaan dapat

menyebabkan munculnya minat terhadap bidang tertentu.

2) Kebutuhan

Adanya kebutuhan tentang sesuatu memungkinkan timbulnya minat

terhadap obyek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan, sedangkan

dorongan itu mempunyai tujuan yang harus dicurahkan kepadanya.

Dengan demikian minat terhadap hal-hal tersebut pasti ada.

3) Kewajiban

Dalam menjalankan suatu kewajiban, maka tanggungan terhadap sesuatu

itu harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Bagi orang yang

bersangkutan, jika menyadari atas kewajibannya sekaligus menyadari

penuh atas kewajibannya itu cocok atau tidak, menyenangkan atau tidak

dia akan menjalankan kewajibannya dengan penuh minat.
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4) Suasana Jiwa

Keadaan batin, perasaan pikiran dan sebagainya sangat mempengaruhi

minat kita, yang mungkin dapat membuat atau mendorong dan sekaligus

menghambat.

5) Suasana Di sekitar

Adanya bermacam-macam perangsang disekitar kita, seperti kegaduhan,

kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, keindahan, dan sebagainya dapat

mempengaruhi minat kita.

6) Kuat Tidaknya Perangsang

Seberapa besar kuatnya perangsang suatu obyek sangat mempengaruhi

minat kita, kalau obyek itu memberikan perangsang yang besar dan kuat

kemungkinan minat kita terhadap obyek tersebut cukup besar, sedangkan

apa bila obyek itu hanya memberikan perangsang yang kecil, maka

kemungkinan minat yang timbul juga akan kecil.

Faktor-faktor yang menimbulkan minat, masing-masing memiliki pengaruh terhadap

kebugaran jasmani seseorang.

Minat

Pembawaan

Kebutuhan

Kewajiban

Suasana Jiwa

Suasana di sekitar

Kuat tidaknya
perangsang

Kebugaran Jasmani
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C. Motivasi

1. Pengertian Motivasi

Menurut Sardiman (2007: 73), menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Azwar

(2000: 15), motivasi adalah rangsangan, dorongan ataupun pembangkit tenaga

yang dimiliki seseorang atau sekolompok masyarakat yang mau berbuat dan

bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah

direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mc.

Donald (1994;73), motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap

adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung

tiga elemen penting,yaitu:

a. Bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa

perubahan energi di dalam ”neurophysiological” yang ada pada organisme

manusia. Karena menyangkut perubahan energy manusia (walaupun

motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakannya akan

menyangkut kegiatan fisik manusia.

b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/ “feeling” afeksi seseorang. Dalam

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan

emosi yang dapat menentukan tingkah-laku manusia.

c. Motivasi akan diransangkarena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini

sebenarnya respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi meman muncul
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dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannyan karena teransang/terdorong

oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan

menyangkut soal kebutuhan.

Dengan ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu

sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu

perubahan  energi yang ada pada diri manusia., sehingga akan bergayut dengan

persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak

atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan

atau keinginan.

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu,dan

bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan

perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat  diransang oleh factor dari luar

tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang.

2. Definisi Motivasi

Motivasi juga didefinisikan oleh beberapa ahli dengan pendapat masing-

masing. Cropley (1985) Motivasi dapat dijelaskan sebagai “tujuan yang ingin

dicapai melalui perilaku tertentu”. Wlodkowski (1985) menjelaskan motivasi

sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu,

dan yang memberi arah dan ketahanan (persistence) pada tingkah laku tersebut.

Mitchell motivasi mewakili proses- proses psikologikal, yang menyebabkan
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timbulnya,diarahkanya, dan terjadinya persistensi kegiatan- kegiatan sukarela

yang diarahkan ketujuan tertentu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi mewakili proses-

proses psikologikal sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau

menimbulkan perilaku tertentu, dan yang memberi arah kepada tingkah laku

tersebut.

3. Macam- Macam Motivasi

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari sudut

pandang. Dengan demikian motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat

bervariasi.

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya.

a) Motif- motif bawaan

Yang dimaksud dengan motif bawaan motif yang dibawa sejak lahir,

jadi motivasi itu ada tanpa dipejari. Sebagai contoh misalnya:

dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk

bekerja, untuk beristirahat, dorongan seksual. Motif-motif ini

seringkkali disebut motif-motif yang diisyaratkan secara biologis.

Relevan dengan ini, maka Arden N. Frandsen (dalam buku Sardiman

A.M 1994;86)  memberi istilah jenis motif Physiological drives.

b) Motif-motif yang dipelajari

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai

contoh: dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan,
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dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Moti-motif ini

sering kali disebut dengan motif-motif yang diisyaratkan secara sosial.

Sebab manusia hidup dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia

yang lain, sehingga motivasi terbentuk. Frandsen mengistilahkan

dengan affiliative needs. Sebab jutru dengan kemampuan

berhubungan, kerja sama di dalam masyarakat tercapailah suatu

kepuasan diri. Sehingga manusia perlu mengembangkan sifat-sifat

ramah, kooperatif, membina hubungan dengan baik dengan sesama,

apalagi orang tua dan guru.

2) Motivasi jasmaniah dan rohaniah

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua

jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk

dalam motivasi jasmaniah seperti misalnya: refleks, instink otomatis,

nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah, yaitu kemauan

(Sardiman A.M 1994;88).

Soal kemauan itu pada setiap dari manusia terbentuk melalui empat

momen.

a) Momen timbulnya alasan.

b) Momen pilih.

c) Momen putusan

d) Momen terbentuknya kemauan.
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3) Motivasi instrinsik dan eksrinsik

a) Motivasi intrinsik

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif- motif yang

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu diransang dari luar, karena

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan

sesuatu. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang

dilakukannya (misalnya kegiatan belajar), maka yang dimaksud

dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang

terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Dorongan yang

menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, kebutuhan yang

berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan

berpengetahuan. Jadi memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri

sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan

seremonial.

b) Motivasi ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif  dan berfungsinya

karena adanya peransang dari luar. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan

kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan

esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu motivasi ekstrinsik

dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya

aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari

luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.
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P

Motivasi Intrinsik motif yang tidak perlu dirangsang dari luar, motif timbul dari diri

sendiri untuk memiliki kebugaran jasmani yang baik. Motivasi ekstrinsik timbul

karena adanya perangsang dari luar, misalnya ajakan teman untuk berolahraga.

D. Kebugaran Jasmani

1. Pengertian Kebugaran Jasmani

Menurut Sadoso Sumosardjuno dalam buku Suharjhana (2004:3) adalah

kemampuan sesorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah,

tanpa merasa lelah yang berlebihan serta mempunyai cadangan tenaga.

Sedangkan menurut Dr. C. K. Giam (Suharjana 2004;11) kebugaran fisik

adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari

dengan bertenaga dan penuh kesiagaan, tanpa mengalami kelelahan yang

tidak semestinya dan dengan cukup energi sehingga tetap dapat menikamati

waktu terulang dan menanggulangi keadaan-keadaan mendadak yang tidak

diperkirakan. Ditinjau dari ilmu faal (fisiologi) kebugaran jasmani adalah

kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap

pembenahan fisik yang diberikan kepadanya (dari kerja yang dilakukan

sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan).

Depdiknas (2003:1) memberikan penjelasan tentang kebugaran jasmani

sebagai berikut kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk

Motivasi
Ekstrinsik

Intrinsik
Kebugaran jasmani
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melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang

berarti untuk dapat mencapai kondisi kesegaran jasmani yang prima,

seseorang perlu melakukan latihan fisik yang melibatkan komponen

kebugaran jasmani dengan menggunakan metode latihan yang benar.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebugaran

sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan hidup bugar

segala aktivitas yang akan dilakukan bisa terselesaikan dengan baik.

Kebugaran dapat menggambarkan kehidupan seseorang secara harmonis,

penuh semangat dan kreatif. Dengan kata lain orang yang bugar adalah orang

yang berpandangan sehat, cerah terhadap kehidupanya baik untuk masa kini

maupun masa depan, menjaga harga diri dan memiliki pergaulan dengan

sesama manusia.

2. Tujuan Tes Kebugaran Jasmani

Adapun tujuan tes kebugaran jasmani, adalah sebagai berikut :

a) Klasifikasi, untuk menempatkan orang ke dalam grup yang homogen

sehingga mereka yang memiliki skor tertinggi dapat memulai latihan

dengan intensitas tinggi. Demikian pula bagi mereka yang memiliki skor

rendah dapat meulai latihan dengan intensitas rendah.

b) Diagnosis, untuk mengetahui tingkat kekuatan, kesegaran dan daya tahan.

Data ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun program individual.

c) Penampilan, untuk mengetahui pengaruh program latihan dengan

melakukan tes sepanjang menjalankan program.
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d) Motivasi, mendorong peserta untuk meningatkan tingkat kesegaran

jasmaninya.

e) Pengembangan norma, untuk mengembangkan skor rata-rata setiap item

tes dalam kelompok besar, yang kemudian dijadikan norma local. Hasil

tes seorang anak dibandingkan dengan anak lain dalam satu sekolah

Depdiknas (2003:5).

3. Komponen Kebugaran Jasmani

Menurut muljono wiryoseputro (1993;87) yang pendapatnya mengutip larson

dan yocom (dalam buku suharjana) komponen kebugaran jasmani ada 10

macam yaitu :

a) Daya tahan terhadap penyakit

b) Kekuatan dan daya tahan otot

c) Daya tahan jantung, peredaran darah dan pernafasan

d) Daya ledak otot

e) Kelentukan

f) Kelincahan

g) Kecepatan

h) Koordinasi

i) Keseimbangan

j) Ketepatan
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebugaran Jasmani

Kebugaran jasmani yang baik dicapai dengan latihan yang benar. Namun

demikian kebugaran jasmani mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi

sehingga tercapai kebugaran yang baik Depdiknas (2000;54) dalam Gregorio

Rendra (2014;61). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani

adalah: umur, jenis kelamin, somatotipe, atau bentuk badan, gizi, berat badan,

tidur atau istirahat, dan kegiatan jasmaniah. Penjelasan secara singkat sebagai

berikut:

a. Umur

Setiap tingkatan umur mempunyai keuntungan yang sendiri. Kebugaran

jasmani dapat ditingkatkan pada hampir semua usia.

b. Jenis kelamin

Masing-masing jenis kelamin memiliki keuntungan yang berbeda. Secara

hukum dasar wanita memiliki potensi tingkat kebugaran jasmani yang

lebih tinggi dari pria. Dalam keadaan normal mereka mampu menahan

perubahan suhu yang jauh lebih besar. Kaum laki-laki cenderung memiliki

potensi dalam kebugaran jasmani, dalam arti bahwa potensi mereka untuk

tenaga dan kecepatan lebih tinggi.

c. Somato tipe atau bentuk tubuh

Kebugaran jasmani yang baik dapat dicapai dengan bentuk badan apapun

sesuai dengan potensinya. Kebugaran jasmani tidak dapat dipertahankan

jika kesehatan badan tidak baik atau sakit. Gizi Makanan sangat perlu, jika

hendak mencapai dan mempertahankan kebugaran jasmani dan kesehatan
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badan. Makanan yang seimbang (12% protein, 50% karbohidrat, 38 %

lemak) akan mengisi kebutuhan gizi tubuh.

d. Berat badan

Berat badan ideal dan berlebihan atau kurang akan dapat melakukan

perkerjaan dengan mudah dan efesien. Untuk mengetahui Berat Badan

ideal dapat menggunakan rumus Brocca sebagai berikut : BB ideal = (TB

– 100) – 10% (TB – 100). Batas ambang yang diperbolehkan adalah +

10%. Bila > 10% sudah kegemukan dan bila diatas 20% sudah terjadi

obesitas. Untuk individu tertentu pengukuran diatas, belum dapat

menggambarkan postur tubuh yang ideal, dan memerlukan pengukuran

lain yang lebih spesifik.  Pada atlet postur tubuh yang ideal berbeda,

antara setiap jenis cabang olah raga. Misalnya postur tubuh yang ideal

bagi atlet petinju atau binaraga, sangat berbeda pada atlet senam atau

renang atau bila dibandingkan dengan orang biasa.  Untuk kondisi ini

selain pengukuran IMT, dilakukan pula pengukuran tebal lemak (Skin

fold), untuk menilai apakah massa tubuh yang besar pada atlet tersebut

terdiri dari otot atau lemak. Sejogyanya atlet tinju, binaraga membutuhkan

otot dan tulang yang kuat untuk berlatih atau bertanding. Berbeda pada

atlet senam atau renang, yang membutuhkan massa tubuh yang tidak

terlalu besar, tetapi tetap membutuhkan otot dan tulang yang kuat dan

lentur.
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e. Tidur dan istirahat

Tubuh membutuhkan istirahat untuk membangun kembali otot-otot

setelah latihan sebanyak kebutuhan latihan di dalam merangsang

pertumbuhan otot. Istirahat yang cukup perlu bagi badan dan pikiran

dengan makanan dan udara.

f. Kegiatan jasmaniah atau fisik.

Kegiatan jasmaniah atau fisik yang dilakukan sesuai dengan prinsip

latihan, takaran latihan, dan metode latihan yang benar akan membuat

hasil yang baik. Kegiatan jasmani mencegah karena musnahnya serabut

otot. Pada dasarnya dapat terjadi baik secara fisiologi maupun patologi.

5. Manfaat Kebugaran Jasmani

Manfaat kebugaran jasmani bagi tubuh antara lain dapat mencegah berbagai

penyakit seperti jantung, pembuluh darah, dan paru-paru sehingga

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan menurut  Dr. C. K. Giam dan

Dr. K. C. Teh (Suharjana 2004; 27).  Dengan jasmani yang bugar, hidup

menjadi semangat dan menyenangkan. Kebugaran jasmani tidak hanya

menggambarkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu

melakukan kegiatannya sehari-hari.

Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani, yaitu :

a) Fisik, berkenaan dengan otot, tulang, dan bagian lemak.

b) Fungsi Organ, berkenaan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh

darah, dan pernapasan (paru - paru).
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c) Respon Otot, berkenaan dengan kelenturan, kekuatan, kecapatan, dan

kelemahan.

Berdasarkan konsep kebugaran jasmani tersebut, maka kebugaran jasmani

fisik yang dihadapinya. Contohnya, seorang kuli yang setiap hari bekerja

memanggul barang-barang berat, maka ia harus memiliki kekuatan otot,

anaerobic power, daya tahan, dan sebagainya yang lebih baik daripada

seorang pekerja kantor. Pekerja kantor tidak banyak menguras tenaga, ia

hanya membutuhkan buku-buku dari meja ke rak buku atau menekan tombol

keyboard computer. Dengan demikian tingkat kebugaran jasmani yang

merekan miliki dan mereka butuhkan sangat berbeda. Kerja fisik ataupun

latihan dalam jangka pendek misalnya kurang dari 5 menit, belum mutlak

memerlukan pembakaran dengan terus berlangsung melalui pembakaran

dengan oksigen. Dengan demikian, jantung, peredaran darah, dan paru-paru

(alat pernapasan) harus giat bekerja untuk menyalurkan oksigen ke bagian-

bagian tubuh yang aktif bekerja. Jadi, gerak kerja ataupun latihan yangcukup

lama sebenarnya mendorong kerja jantung, peredaran darah, dan paru-paru

sehingga dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan

daya tahan tubuh, terutama jantung. Tujuan utama dari latihan kebugaran

jasmani adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kebugaran

jasmani

Unsur-unsur kebugaran jasmani yang berhubungan dengan konsep kebugaran

jasmani dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari kekuatan, kelenturan dan

keseimbangan. Bentuk- bentuk latihan kekuatan, kelenturan, dan
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keseimbangan yang dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan murah,

namun menghasilkan kebugaran yang maksimal apabila dilakukan dengan

benar, teratur, dan dalam jangka waktu yang lama.

6. Cara Meningkatkan Kebugaran Jasmani

Untuk peningkatan dan pemeliharaan kebugaran jasmnai tidak terlepas dari

latihan jasmani yang membina keseimbangan unsur kebugaran jasmani.

Untuk membina atau memelihara kebugaran jasmani, salah satu caranya

adalah dengan melakukan latihan atau latihan jasmani. Suatu latihan yang

dimaksudkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, harus dilakukan

menurut aturan atau cara tertentu. Hal ini berkaitan pula dengan jenis kegiatan

jasmani yang terbagi dalam beberapa jenis, yaitu kegiatan yang bersifat

aerobic (latihan yang membutuhkan oksigen) dan kegiatan yang bersifat

anaerobic (latihan yang tidak membutuhkan oksigen) dan yang tergantung

pada keterampilan. (Sadoso Sumardjuno, 1989:12) menyatakan bahwa untuk

meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani dengan baik, haruslah

memenuhi tiga macam takaran, antara lain sebagai berikut:

a. Intensitas latihan

Intensitas latihan kebugaran jasmani berkisar antara 72% - 87% dari

denyut nadi maksimal. Artinya bagi seseorang yang umurnya 45 tahun

bila melakukan latihan, maka intensitas latihan yang dilakukan haruslah

sampai denyut nadi mencapai paling sedikit 126 per menit (72% dari
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denyut nadi maksimal) dan paling tinggi 152 denyut permenit (87% dari

denyut nadi maksimal).

b. Lamanya latihan

Lama latihan yang baik dan tidak berbahaya harus berlatih mencapai zone

latihan (training zone) dan berada dalam zone latihan 15-25 menit.

c. Takaran latihan

Jika intensitas latihan lebih tinggi, maka waktu latihan dapat lebih pendek.

Sebaliknya jika intensitas latihannya lebih kecil, maka waktu latihan harus

lebih lama. Takaran lamanya latihan unttuk olahraga kesehatan antara 20-

30 menit dalam zone latihan, lebih lama lebih baik. Latihan- latihan tidak

akan efisien atau kurang membuahkan hasil, kalau kurang dari takaran

tersebut.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh :

1. Achmad Rifqirridho Azzaky (2015) mengatakan, secara bersama-sama tingkat

kebugaran jasmani, intelegensi dan motivasi mampu memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap prestasi belajar bagi siswa kelas XI SMA Negeri 1

Bantarsari. Faktor tingkat kebugaran jasmani ini memiliki beberapa

komponen yang harus dimiliki oleh siswa. Kegiatan pendidikan jasmani

memiliki karakter dan materi ajar yang bermaca-macam sehingga siswa harus
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memiliki kemampuan yang kompleks agar mampu melakukan gerak yang

maksimal.

2. Wayan Adnyana (2015) mengatakan, terdapat hubungan yang signifikan

antara minat dengan tingkat kebugaran jasmani bermain sepak bola Pemuda

Hindu Banjar Puspasari Desa Sidorejo. Maka hipotesis yang peneliti ajukan

diterima, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat dengan

tingkat kebugaran jasmani bermain sepakbola Pemuda Hindu Banjar

Puspasari Desa Sidorejo.

3. Huta Hen Rhestu (2013) mengatakan, adanya hubungan antara hasil TKJI dan

hasil belajar yang cukup kuat. Kesegaran jasmani menjadi salah satu faktor

yang mempengaruhi kesiapan fisik sebelum menerima pelajaran di sekolah

sehingga nantinya dengan kesegaran fisik yang baik, siswa dapat menerima

pengajaran yang diberikan oleh sekolah dengan optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang disebutkan yaitu pada

penelitian Achmad Rifqirridho Azzaky(2015) materi yang diteliti adalah

hubungan tingkat kebugaran jasmani, intelegensi dan motivasi terhadap prestasi

belajar. Pada penelitian Wayan Adnyana (2015) materi yang diteliti adalah

hubungan minat dengan tingkat kebugaran jasmani. Pada penelitian Huta Hen

Rhestu (2013) materi yang diteliti adalah hubungan tingkat kebugaran jasmani

dengan hasil belajar. Pada penelitian ini materi yang diteliti adalah hubungan

minat dan motivasi dengan tingkat kebugaran jasmani.
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F. Kerangka Berfikir

Siswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan pendidikan jasmani dipengaruhi

oleh minat dan motivasi. Menurut Slameto (2003:180) “ minat adalah suatu rasa

lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang

menyuruh. Karena adanya minat dan ketertarikan, maka seseorang siswa dalam

melakukan suatu kegiatan akan menjalankannya dengan penuh semangat untuk

mencapai tujuannya dan akhir kegiatan dia akan merasakan manfaat akan apa

yang sudah dilakukan. Ada kemungkinan sebagian siswa belum menyadari betapa

pentingnya dalam mengikuti pendidikan jasmani khususnya untuk meningkatkan

kebugaran jasmani.

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang

yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan

terhadap adanya tujuan. Dalam keadaan ini siswa bersangkutan perlu adanya

minat dan motivasi dalam  mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani. Oleh

karena itu minat dan motivasi begitu berarti, dengan minat dan motivasi yang

tepat maka siswa dapat mencapai tingkat prestasi di bidang pendidikan jasmani

serta memiliki kebugaran jasmani yang baik.

Untuk mempermudah penelitian, peneliti membuat peta konsep.
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Peta konsep penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Mental, fisik, dan teknik merupakan komponen dari tubuh yang saling berhubungan.

Minat dan motivasi merupakan perangkat atau bagian dari mental sedangkan

kebugaran jasmani bagian dari fisik.Peneliti akan meneliti keterkaitan mental(minat

dan motivasi) seseorang terhadap fisik (kebugaran jasmani).

G. Hipotesis

Sugiyono (2008:64) “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.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah

jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya

harus diuji secara empiris melalui data-data yang terkumpul. “ Hubungan Minat

Kebugaran
Jasmani

MENTAL FISIK TEKNIK

1. Minat
2. Motivasi
3. Sikap
4. Bakat
5. Intelegensi
6. Kesiapan
7. Kematangan
8. keluarga
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dan Motivasi Terhadap Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa SMP Negeri 1 Lau

Baleng Kabupaten Karo Sumatera Utara“

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

yaitu:

Ho1 : tidak ada hubungan antara minat dan tingkat kebugaran jasmani

siswa.

Ha1 :  ada hubungan antara minat dan tingkat kebugarann jasmani siswa.

Ho2 : tidak ada hubungan antara motivasi dan tingkat kebugaran jasmani

siswa.

Ha2 : ada hubungan antara motivasi dan tingkat kebugaran jasmani siswa.

Ho3 : tidak ada hubungan antara minat dan motivasi dengan tingkat

kebugaran jasmani siswa.

Ha3 : ada hubungan antara minat dan motivasi dengan tingkat  kebugaran

jasmani siswa.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian seseorang peneliti harus menentukan metode yang akan

digunakan dalam proses penelitiannya, sebab metode penelitian merupakan cara yang

menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Arikunto

(2006:135) dalam bukunya dijelaskan “metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.” Suatu penelitian yang dilakukan dengan

baik pada dasarnya ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu dilaksanakan secara

sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah. Syarat mutlak dalam penelitian adalah

metodologi penelitian, berbobot atau tidaknya penelitian tergantung pada pertanggung

jawaban metodologi penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis

yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras. Dalam suatu penelitian penggunaan

metodologi penelitian harus dapat mengarah pada tujuan penelitian, agar hasil yang diperoleh

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan metode penelitian adalah suatu

alat dalam kesempurnaan proses penelitian.

Jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian korelasional. Menurut

Arikunto (2010;4) penelitian korelasional adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti

untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan

perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada.
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian ( Arikunto, 2010:173). Penelitian

populasi dilakukan apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada. Populasi

dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Lau Baleng kelas VIII.1(delapan satu)

Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 29 orang, terdiri dari 9 orang putra dan  20

orang putri.

2. Sampel

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan tetapi dapat

dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2011;81)

berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Menurut Supramono dan Haryanto (2005;57) sampel adalah

pengumpulan data tidak dilakukan dari seluruh responden yang menjadi anggota populasi

tetapi hanya sebagian saja.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sampel adalah suatu

proses penelitian yang dilakukan terhadap bagian dari jumlah populasi yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian populasi sampel.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah kondisi atau karakteristik tertentu yang dapat diukur dan diobservasi”,

sedangkan Menurut Arikunto (2006: 96) “variabel adalah objek penelitian, atau apa yang

menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Berdasarkan pada pendapat di atas, maka dapat
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diambil pengertian bahwa variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek penelitian.

Dalam hal ini variabel yang digunakan atau yang akan diselidiki adalah:

a. Variabel Bebas (independen)

Variabel bebas (independen) merupakan faktor yang menjadi pokok permasalahan yang

ingin diteliti, yaitu X1 Minat dan X2 Motivasi.

b. Variabel Terikat (dependen)

Variabel terikat (dependen) pengamatan sebagai hasil atau akibat dari variabel bebas dan

merupakan pokok persoalan.yaitu Y Tingkat Kebugaran Jasmani.

D. Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Desain Penelitian Sumber Sugiyono (2008: 10)

Keterangan:
X1 = minat siswa mengikuti pendidikan jasmani
X2 = motivasi siswa mengikuti pendidikan jasmani
Y  = tingkat kebugaran jasmani

X1

Y

X2
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E. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Yang dimaksud dengan minat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya

minat yang dapat diukur yaitu rasa suka atau rasa keterikatan siswa terhadap mata

pelajaran pendidikan jasmani (Slameto 2003;180).

2. Yang dimaksud dengan motivasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya

feeling yang muncul dan didahului dengan adanya tanggapan terhadap tujuan siswa yaitu

mata pelajaran pendidikan jasmani (Mc. Donald 494;73).

3. Yang dimaksud dengan tingkat kebugaran jasmani dalam penelitian ini adalah tingkat

kemampuan fisik siswa yang diukur dengan Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan

data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat,

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen mencakup segala sesuatu

yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Angket (Kuesioner)

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengukur minat dan motivasi adalah angket

yang telah di uji coba. Kuesioner (angket)  merupakan sebuah daftar pertanyaan yang

harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Menurut Arikunto (2006:225)

“Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”. Sedangkan

menurut Sugiyono (2008:49) “Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan
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data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawab”.

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yakni angket

tersebut telah tersusun atas pertanyaan yang tegas, teratur, kongkrit, lengkap dan

responden menjawab hanya sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia.

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengukur minat dan motivasi telah di uji coba.

Instrumen minat memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0.731 dan validitas berkisar 0.262

sampai 0.608. sedangkan intrumen motivasi memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0.945

dan validitas berkisar 0.456 sampai 0.789.

b. Metode Tes

Tes merupakan suatu alat (instrumen) pengumpulan data atau informasi tentang atau

status sesuatu yang digunakan dengan standar tertentu). Dengan demikian, instrument

yang digunakan berbentuk tes terstandar (standardized test) yakni tes yang telah tersedia

dan teruji keandalannya. Tes yang digunakan yakni Tes Kebugaran Jasmani Indonesia

(TKJI).

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu menggunakan alat ukur

seperti yang dikemukakan oleh Nurhasan dalam buku Arikunto (2010;167) sebagai berikut:

“dalam proses pengukuran membutuhkan alat ukur, dengan alat ini kita akan mendapat data

yang merupakan hasil pengukuran”. Adapun alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:
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a. Tes

Tes merupakan suatu alat (instrument) pengumpulan data atau informasi tentang atau

status sesuatu yang digunakan dengan standar tertentu Dengan demikian, instrument yang

digunakan berbentuk tes terstandar (standardized test) yakni tes yang telah tersedia dan

teruji keandalanya. Tes yang digunakan yakni Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI).

Kegunaan tes :

Tes kesegaran jasmani Indonesia digunakan untuk mengukur dan menentukan tingkat

kebugaran jasmani. Ada lima butir tes kebugaran jasmani untuk usia 13-15 tahun, butir-

butir tesnya, yaitu :

a. Lari cepat 50 meter (putra dan putri)

b. Gantung siku tekuk (putri) dan gantung angkat tubuh (putra)

c. Baring duduk 60 detik (putra dan putri)

d. Loncat tegak  (putra dan putri)

e. Lari 1000 meter (putra)/ lari 800 meter (putri)

Fasilitas dan alat yang digunakan adalah :

a. Lintasan lari atau lapangan datar dan tidak licin

b. Meteran

c. Stopwatch

d. Bendera start

e. Palang tunggal untuk gantung siku

f. Papan berskala untuk papan loncat

g. Penghapus

h. Formulir tes
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i. Peluit

j. Alat tulis

Pelaksanaan Tes Kebugaran Jasmani

a. Lari 50 meter

 Sikap permulaaan

 Peserta berdiri dibelakang garis start

 Gerakan pada aba-aba “SIAP” peserta mengambil sikap start berdiri,

 Siap untuk lari pada aba- aba “YA” peserta lari secepat mungkin menuju garis

finish.

b. Pelaksanaan Tes Gantung Angkat Tubuh 60 detik

1) Sikap permulaan

Peserta berdiri di bawah palang tunggal kedua tangan berpegangan pada palang,

tunggai selebar bahu (gambar 1). Pegangan telapak tangan menghadap ke arah

letak kepala.

Gambar 1. Pegangan tangan

2) Gerakan

 Mengangkat tubuh dengan membengkokkan kedua lengan, sehingga dagu

menyentuh atau berada di atas palang tunggal kemudian kembali ké sikap

permulaan, gerakan ini dihitung satu kali.
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 Selama melakukan gerakan, mulai dan kepala sampai ujung kaki tetáp

merupakan satu garis lurus.

 Gerakan ini dilakukan berulang-ulang, tanpa istirahat sebanyak mungkin

selama 60 detik.

Gambar 2. Gantung siku tekuk

c. Tes Baring Duduk (Sit Up) Selama 60 detik

1) Sikap permulaan

 berbaring telentang di lantai, kedua lutut ditekuk dengan sudut 90˚ dengan

kedua jari-jarinya diletakkan di belakang kepala.

 Peserta lain menekan / memegang kedua pergelangan kaki agar kaki tidak

terangkat.

2)  Gerakan

 Gerakan aba-aba “YA” peserta bergerak mengambil sikap duduk sampai

kedua sikunya menyentuh paha, kemudian kembali ke sikap awal.

 Lakukan gerakan ini berulang-ulang tanpa henti selama 60 detik

 Gerakan tes tidak dihitung apabila :
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- pegangan tangan terlepas sehingga kedua tangan tidak terjalin    lagi

- kedua siku tidak sampai menyentuh paha

- menggunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh

Gambar 3. baring duduk

d. Tes Loncat Tegak (Vertical Jump)

1) Sikap permulaan

 Terlebih dulu ujung jari peserta diolesi dengan serbuk kapur /magnesium

karbonat

 Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan skala berada pada sisi

kanan / kiri badan peserta. Angkat tangan yang dekat dinding lurus ke atas,

telapak tangan ditempelkan pada papan skala hingga meninggalkan bekas jari.

2) Gerakan

 Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan kedua lengan

diayun ke belakang

 Kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan

tangan yang terdekat sehingga menimbulkan bekas.



42

Gambar 4. Loncat Tegak (Vertical Jump)

e. Tes Lari 1000 meter

1) Sikap permulaan

 Peserta berdiri di belakang garis start

2) Gerakan

 Pada aba-aba “SIAP” peserta mengambil sikap berdiri, siap untuk lari

 Pada aba-aba “YA” peserta lari semaksimal mungkin menuju garis finish

Gambar 5. Lari 1000 meter

b. Non tes

Angket dalam penelitian ini terdiri dari angket minat dan motivasi. Berikut langkah-

langkah dalam pembagian angket:

 Siswa diberi penjelasan tentang tata cara pengisian angket.

 Angket minat dan motivasi berjumlah masing-masing 20 butir soal.
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 Masing-masing pertanyaan terdiri dari 5 alternatif jawaban dengan skor yang

berbeda yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, kurang setuju,dan tidak setuju.

 Pada saat pengisian Pesilat tidak boleh kerjasama.

H. Analisis Data

Untuk memperoleh suatu kesimpulan masalah yang diteliti, maka analisis data  merupakan

suatu langkah yang penting dalam penelitian. Data yang sudah terkumpul akan tidak  berarti

apa-apa bila tidak diolah, karena itu perlu adanya analisis data tersebut. Adapun teknik

analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Korelasional

Statistik korelasional adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan

cara menghubungkan data yang   telah terkumpul dengan maksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis korelasi ganda ( multiple corelation ). Adapun kriteria

penilaian korelasi menurut Sugiyono (2003:216) yaitu :

Tabel 1. Interpretasi  Koefisien Korelasi Nilai r.

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat

Sumber : Sugiyono(2014;257 )
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2. Pengujian Hipotesis

Menurut Suharsi Arikunto (2002), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y dan X2

dengan Y digunakan statistik melalui korelasi product moment dengan rumus sebagai

berikut:

=

.( . ) ( )( ){ . ( ) }{ . ( ) }
.( )( )

( )( )
,

,
Keterangan :
rxy = Koefesien korelasi product moment
N = Jumlah sampel
X = Variabel bebas
Y = Variabel terikat

xyr
    

       





2222 YYNXXN

YXXYN
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Selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi ganda dengan  rumus

sebagai berikut:

, , ( , )( , )( , )( , )
, , ( , ),
, ,

√ ,
,

Keterangan :

Rx1x2 = Koefisien Korelasi Ganda antar variabel x1 dan x2 secara
bersama-sama dengan variabel y

r X1.Y = Koefisien Korelasi x1 terhadap y
r X2.Y = Koefisien Korelasi x2 terhadap y
r X1 X2 = Koefisien Korelasi x1 terhadap x2

Hipotesis yang diajukan :

H0 : Tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

H1 : Terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Kriteria ujinya adalah :

a. Jika nilai rhitung > rtabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

b. Jika nilai rhitung < rtabel , maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Untuk menambah keyakinan hasil hitungan manual ini, peneliti juga menggunakan SPSS.

Dapat dilihat di lampiran.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas,

maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara minat dengan tingkat

kebugaran jasmani pada siswa kelas VIII1 SMP Negeri 1 Lau Baleng.

Artinya ada hubungan yang signifikan antara minat dengan tingkat

kebugaran jasmani. Karena nilai signifikansi nya lebih kecil dari nilai taraf

signifikan. Dapat disimpulkan bahwa memiliki minat tinggi merupakan

salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan tingkat

kebugaran jasmani yang baik.

2. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi dengan tingkat

kebugaran jasmani pada siswa kelas VIII1 SMP Negeri 1 Lau Baleng.

Artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan tingkat

kebugaran jasmani. Karena nilai signifikansi nya lebih kecil dari nilai taraf

signifikan. Dapat disimpulkan bahwa sama dengan minat, memiliki

motivasi tinggi merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk

mendapatkan tingkat kebugaran jasmani yang baik.
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3. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara minat dan motivasi dengan

tingkat kebugaran jasmani pada siswa kelas VIII1 SMP Negeri 1 Lau

Baleng. Artinya ada hubungan yang signifikan antara minat dan motivasi

dengan tingkat kebugaran jasmani. Karena nilai signifikansi nya lebih kecil

dari nilai taraf signifikan. Dapat disimpulkan bahwa memiliki minat dan

motivasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan

tingkat kebugaran jasmani yang baik. Tidak hanya minat dan motivasi saja,

namun ada faktor pendukung lain seperti fisik, kedisiplinan, kesiapan,

asupan gizi yang berperan  untuk mendapat tingkat kebugaran jasmani yang

baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini ada beberapa saran yang dapat

disampaikan yaitu:

1. Siswa diharapkan memiliki minat dan motivasi yang baik dan selalu

menjaga serta memperbaiki kesegaran jasmaninya sebagai bekal utama

melakukan proses belajar. Karena dengan kesegaran jasmani yang baik

akan mampu meningkatkan kemauan dan kemampuan dalam menerima

dan memahami pembelajaran dengan baik. Salah satu upaya untuk

menjaga dan meningkatkan kesegaran jasmani yaitu dengan menjalankan

pola hidup sehat. Untuk dapat menjalankan pola hidup sehat tersebut

terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Mengatur makanan. (2)

Mengatur istirahat. (3) Melakukan aktivitas (berolahraga).
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2. Perlu adanya pemantauan kesegaran jasmani siswa melalui tes kesegaran

jasmani yang mempu menciptakan kesadaran siswa untuk senantiasa

menjaga dan meningkatkan kesegaran jasmani sebagai bekal utama

melakukan proses belajar. Disamping itu, guru juga harus senantiasa

memperhatikan takaran latihan kesegaran jasmani didalam pendidikan

jasmani. Takaran latihan kesegaran jasmani ini meliputi frekuensi,

intensitas dan waktu.

3. Sekolah supaya menyediakan perlengkapan Tes Kesegaran Jasmani

Indonesia (TKJI) karena dengan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI)

dapat mengetahui seberapa baik tingkat kesegaran jasmani siswa.

4. Peneliti yang lain dapat menjadikan tulisan ini sebuah referensi guna

penelitian dan pengembangan penelitian selanjutnya.
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