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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.Sepakbola 

1. Pengertian Sepakbola 

   

Sepakbola adalah permainan beregu yang menggunakan bola sepak dari dua 

kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain 

(Hasan Alwi  dalam KBBI  2003:918). Menurut Soedjono (1985:16) pada 

dasarnya sepakbola adalah suatu permainan beregu, oleh karena itu 

kerjasama regu merupakan tututan permaian sepakbola yang harus dipenuhi 

oleh setiap kesebelasan yang menginginkan kemenangan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Alan Gibbon dan John Cartwright dalam bukunya 

Soedjono,sepakbola adalah suatu permainan passing dan running dari pola 

yang sukar diramalkan dan selalu berubah – ubah,menuntut kesadaran yang 

tinggi dari pemain dan menuntut suatu kemampuan untuk membuat 

keputusan yang cepat dan bertindak cepat tanpa menunda – nunda. 

 

Sepakbola adalah permainan sederhana dan tujuannya untuk memasukkan 

bola ke dalamgawanglawan tanpa menggunakan tangan atau 

lengan.Menurut buku yang ditulis oleh Danny Mielke permainan sepakbola 

adalah suatu cabang olahraga yang masing – masing tim berjumlah 11 
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pemain dengan tujuan permainan menciptakan goal sebanyak - 

banyaknya.Dan dapat disimpulkan bahwa sepak bola adalah suatu 

permainan olahraga yang bertujuan memasukan bola sebanyak-banyaknya 

ke gawang lawan. 

 

2.Teknik Dasar Permainan Sepakbola 

 

Sepakbola merupakan olahraga permainan, untuk itu supaya dapatbermain 

dengan baik dan benar maka keterampilan gerak dasar mengenaipermainan 

sepakbola harus diketahui, dimengerti dan dipelajari terlebih dahulu. Danny 

Mielke (2007;29) menjelaskan teknik-teknik dasarpermainan sepakbola, 

yaitu meliputi :Teknik menendang bola, teknik menghentikan bola teknik 

menggiring bola, teknik memasukkan bola dan teknik menyundul bola. 

 

Menurut Sukatamsi (1997:34) teknik-teknik sepakbola dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu teknik dasar dengan bola dan teknik dasar tanpa 

bola.Penerapan dan penguasaan gerak dasar merupakan salah satu landasan 

yang sangat penting agar dapat meningkatkan prestasi dalam bermain 

sepakbola.Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu 

terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang.Permainan ini 

hampir seluruhnya dimainkan denganmenggunakan tungkai kecuali penjaga 

gawang yang diperbolehkan menggunakan lengannya didaerah tendangan 

hukumannya.  

 

Dalam perkembangannya permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan 

(outdoor) dan di dalam ruangan tertutup (indoor).Lebih lanjut dikatakan 
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bahwa sepakbola adalah aktivitas jasmani atau latihan fisik, berisikan 

gerakan lari, lompat, loncat, menendang,menghentakkan dan menangkap 

bola bagi penjaga gawang.Semua gerakan tersebut terangkai dalam suatu 

pola gerak yang diperlukan pemain dalam menjalankan tugasnya bermain 

sepakbola. Pengertian sepakbola dalam penelitian ini adalah sepakbola 

outdoor atau sepakbola yang dimainkan di luar ruangan. 

 

Menurut Sardjono (1982:16) mengatakan bahwa teknik-teknik umum secara 

teoritis dapat dikategorikan menjadi dua golongan, ialah teknik-teknik 

gerakan tanpa bola dan teknik-teknik gerakan dengan bola. 

 

a. Tanpa Bola  

 

1) Lari 

 

Teknik lari seorang pemain ditandai lari dalam memperoleh posisi 

serangan dan lari dalam bertahan. Dalam melakukan lari untuk 

memenuhi kebutuhan tadi, pemain harus dapat lari cepat berbelok atau 

merubah arah, berhenti lari mundur dan mendadak start lagi. Menurut 

Komarudin (2011:43) cara berlari dalam permainan sepakbola 

mempunyai teknik tersendiri, teknik lari dalam sepakbola adalah dengan 

langkah-langkah pendek dan cepat, lari dengan bagian depan telapak kaki 

memungkinkan hal itu. 

 

2) Melompat dan meloncat 
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Menurut Suwarno K. R. (2001:6) berdasarkam tolakan yang digunakan 

dalam suatu gerakan dibedakan menjadi dua yaitu tolakan dua kaki atau 

meloncat dan tolakan satu kaki atau melompat. Lompatan dapat 

dilakukan dengan atau tanpa awalan, tolakan satu kaki akan lebih 

menguntungkan karena memungkinkan pemain melompat lebih tinggi, 

walaupun demikian didalam situasi dan sesungguhnya tolakan 

menggunakan dua kaki juga digunakan. 

 

3) Gerak tipu tanpa bola atau tipu badan 

 

Gerak tipu badan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Gerak tipu 

badan bagian atas dengan kaki, mungkin juga dengan bahu. Pemain dapat 

menipu lawan dengan jalan tiba-tiba berhenti lari atau merubah arah yang 

dikombinasikan dengan gerak tipu badan bagian atas. Menurut Sardjono 

(1982:18) pemain sepakbola yang tidak dapat melakukan gerakan tipu, 

apabila pada waktu pemain melakukan gerakan pura-pura tetapi oleh 

lawan dianggap gerakan sebenarnya sehingga lawan akan mengikuti 

gerakan pura-pura itu. 

 

b. Dengan bola 

 

1) Menendang bola 

 

Menurut Sucipto, dkk (2000:17) menendang bola merupakan salah satu 

karakteristik pemain sepakbola yang paling dominan. Menendang bola 

paling banyak dilakukan dalam permainan sepakbola bila dibandingkan 

dengan teknik lain. Dilihat dari perkenaan kaki k e bola, menendang 
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dibedakan beberapa macam yaitu: Menendang dengan kaki bagian 

dalam, menendang dengan kaki bagian luar, menendang dengan 

punggung kaki dan menendang dengan punggung kaki bagian luar. 

 

2) Menghentikan bola 

 

Menurut sardjono (1982:50) menerima atau mengontrol bpla dapat 

diartikan sebagai seni menangkap bola dengan kaki atau menguasai 

gerakan bola, atau dengan kata lain membawa bola dengan penguasaan 

sepenuhnya. 

 

3) Menyundul bola 

 

Menurut Komarudin (2011:62) salah satu teknik dasar yang dapat 

digunakan disemua posisi dan sudut pandang lapangan yaitu menyundul 

bola yang umumnya dilakukan kepala. Teknik ini dapat dilakukan untuk 

mengoper dan mengarahkan bola ke teman, menghalau bola di daerah 

pertahanan, mengontrol atau mengendalikan bola dan melakukan 

sundulan untuk mencetak gol. 

 

4) Merebut bola 

 

Menurut Komarudin (2011:64) merebut bola dalam permainan sepakbola 

selama pemain yang akan merebut bola betul-betul mengenai bola yang 

dikuasai pemain lawan. 

 

5) Menggiring bola 
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Menurut Danny Mielke (2003:1) dribbling adalah keterampilan dasar 

dalam sepakbola, karena semua pemain harus mampu menguasai bola 

saat sedang bergerak, berdiri, atau bersiap melakukan operan atau 

tembakan. Beberapa teknik menggiring bola diantaranya : Menggiring 

bola dengan kaki bagian dalam, menggiring bola dengan kaki bagian 

luar. 

 

6) Lemparan ke dalam 

 

Menurut Sucipto, dkk (2000:36) lemparan ke dalam merupakan satu-

satunya teknik dalam permainan sepakbola yang dimainkan dengan 

tangan dari bagian luar lapangan. 

 

7) Gerak Tipu Tanpa Bola 

 

Menurut Anna Abdoelah, (1981) gerak tipu dengan bola yang diartikan 

gerak tipu membawa bola dicampur dengan gerak tipu badan. 

Kemungkinan lawan mati langkah melalui gerak tipu. Gerakan demikian 

juga dipergunakan untuk dapat menguasai bola atau menyebabkan lawan 

yang sedang menguasai bola terganggu keseimbangannya. 

 

8) Teknik Penjaga Gawang 

 

Menurut Komarudin (2011:68-69) seorang penjaga gawang harus 

berjuang keras untuk mempertahankan gawangnya menahan serangan 

dari tim lawan. Seorang pemain yang memiliki teknik dasar yang baik 
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cenderung dapat bermain sepakbola dengan baik dan benar serta akan 

tersusun rapi dalam kerjasama tim. 

 

B. Kebugaran Jasmani 

 

1. Pengertian Kebugaran Jasmani 

 

Kebugaran jasmani adalah kondisi jasmani yang bersangkut paut dengan 

kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan secara optimal 

dan efisien.Disadari atau tidak, sebernarnya kebugaran jasmani itu 

merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia karena kebugaran jasmani 

bersenyawa dengan hidup manusia (PPKJI, 2010:5).Kebugaran jasmani 

adalah kemampuan jantung, pembuluh darah, dan otot untuk berfungsi 

dengan efisien yang optimal. Efisien yang optimal berarti kesehatan yang 

menguntungkan yang dibutuhkan dalam tugas sehari - hari dan aktivitas 

rekreasi (Getchell dalam Suharjana, 2004:7).  

 

Sedangkan menurut Soedjatmo dalam Ismaryanti (2006:9) seorang ahli 

fisiologi berpendapat bahwa kebugaran jasmani lebih dititik beratkan pada 

physiological fitness, yaitu kemampuan tubuh untuk meyesesuaikan fungsi 

alat-alat tubuh dalam batas-batas fisiologis terhadap keadaan lingkungan 

atau kerja fisik dengan cara yang cukup efisien tanpa lelah secara 

berlebihan, sehingga masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang 

bersifat reaktif dan telah mengalami pemulihan yang sempurna sebelum 

datangnya tugas yang sama esok harinya.Dari beberapa pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kebugaran sangat diperlukan dalam kehidupan 
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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. Komponen Kebugaran Jasmani  

 

Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tubuh orang yang 

beraktivitas (olahraga) kita terlebih dahulu mengetahui struktur dan fungsi 

tiap alat dari susunan tubuh manusia dalam kehidupan sehari – hari. 

Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia merupakan dasar 

yang penting dalam melaksanakan pembinaan gerak.Dari sejumlah ilmu 

pengetahuan yang dikemukakan di atas salah satu yang paling erat 

hubunganya dengan pembinaan olahraga atau latihan terutama untuk 

mengetahui tingkat kemampuan fisik seseorang terhadap aktivitas kerja 

yang dilakukan, yaitu ilmu faal (fisiologi).Tujuan dari ilmu faal itu sendiri 

adalah meningkatkan pemahaman bagaimana fungsi tubuh dan 

hubungannya dengan aktivitas jasmani, dan mengembangkan komponen 

fisik, seperti: kekuatan, daya tahan, kelentukan, kecepatan, keseimbangan, 

ketepatan, dan power.  

 

Komponen-komponen atau elemen-elemen dari kebugaran jasmani menurut 

M. Sajoto (1995 : 8) diantaranya: 
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a) Kekuatan (strength), adalah kemampuan dalam mempergunakan otot 

untuk menerima beban suaktu bekerja. 

b) Daya tahan (endurance), adalah kemampuan seseorang untuk bekerja 

dalam jangka waktu yang relative lama dengan kelelahan yang tidak 

berarti. 

c) Daya otot (muscular power), kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu 

yang sependek-pendeknya. 

d) Kecepatan (speed), kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu 

sesingkatsingkatnya. 

e) Daya Lentur (flexibility), efektifitas seseorang dalam penyesuaian diri 

untuk segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas. 

f) Kelincahan (agility), kemampuan seseorang mengubah posisi diarea 

tertentu. 

g) Koordinasi (coordination), kemampuan seseorang untuk 

mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda dalam pola 

gerakan tunggal secara efektif. 

h) Keseimbangan (balance), kemampuan seseorang mengendalikan organ-

organ syaraf otot. 

i) Ketepatan (accuracy), kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. 
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j) Reaksi (reaction) kemampuan seseorang untuk bertindak secepatnya 

dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, syaraf 

atau feeling lainnya. 

  

3.Jenis Kebugaran Jasmani 

 

Dilihat dari pengertian sehat menurut Undang-undang kesehatan RI No 23 

tahun 1992. Dan dari pengertian total finess, maka perlu dijelaskan pula 

beberapa pengertian yang terkait sebagai berikut: 

a) Mental fitness adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi 

permasalahan pada dirinya sendiri maupun orang lain dengan 

mengunakan pandangan, pengetahuan, kecerdasan moral dan semangat 

kerja yang baik. 

b) Emosional fitness adalah adanya rasa tenang dan bebas dari tekanan 

keluarga maupun lingkungan masyarakat serta mampu menghadapi dan 

mengatasi permasalahan yang ada. 

c) Social fitness adalah kemampuan untuk menyesuaikan, menempatkan 

dan mengabdikan diri dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 

4.Hakekat Latihan Kebugaran Jasmani 

 

Suatu latihan apapun bentuknya, jika dilakukan dengan benar akan 

memberikan suatu perubahan pada sistem tubuh, baik itu sistem aerobic, 

hormon maupun sistem otot. Menurut Suharno HP (1983: 70) latihan adalah 

penyempurnaan fisik dan mental organisme atlet secara sistematis untuk 

mencapai mutu prestasi dengan diberi beban, beban fisik, beban mental 
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secara terarah dan meningkat.Menurut Bompa dalam (Suharjana, 2004: 13) 

latihan merupakan aktivitas olahraga yang sistematik dalam waktu yang 

lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah kepada 

cirri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai sasaran 

yang ditentukan. Demikian pula Harsono (1988 :101) menjelaskan bahwa 

latihan adalah suatu proses  yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang 

dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah 

beban latihan atau pekerjannya. 

 

5.  Prinsip – Prinsip Latihan Kebugaran Jasmani 

 

1.  Prinsip Beban Lebih (overload) 

Harsono (2004: 45) menyebutkan bahwa beban yang diberikan kepada anak 

harus lah ditingkatkan. Kalau beban latihan tidak pernah ditambah maka 

berapa lamapun dan berapa seringpun anak berlatih, prestasi tak mungkin 

akan meningkat. Namun demikian, kalau beban latihan terus menerus 

bertambah tanpa ada peluang-peluang untuk istirahat performanya pun 

mungkin tidak akan meningkat secara progresif.  

 

2. Prinsip Peningkatan Beban Terus Menerus (progresif) 

Menurut Harsono (2004: 55) prinsip progresif adalah penambahan beban 

dengan memanipulatif intensitas, repetisi dan lama latihan. Penambahan 

beban dilakukan dengan meningkatkan beban secara bertahap dalam pogram 

latihan.  Progresif artinya adalah apabila otot lelah menunjukkan gejala 

kemampuannya meningkat, maka beban ditambah untuk memberi stress baru 

bagi otot yang bersangkutan. 
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3.  Prinsip Reversibility (kembali asal) 

Menurut Harsono (2004: 60) prinsip ini mengatakan bahwa kalau kita 

berhenti berlatih, tubuh kita akan kembali kekeadaan semula atau 

kondisinya tidak akan meningkat. Ini berarti jika beban latihan yang sama 

terus menerus kepada anak maka terjadi penambahan awal dalam kesegaran 

kesuatu tingkat dan kemudian akan tetap pada tingkat itu. Sekali tubuh telah 

menyesuaikan terhadap beban latihan tertentu, proses penyesuaian ini 

terhenti. Sama halnya apabila beban latihan jauh terpisah maka tingkat 

kesegaran si anak selalu cenderung kembali ketingkat semula. Hanya 

perbaikan sedikit atau tidak sama sekali. 

 

4.  Prinsip kekhususan 

Harsono (2004: 65) menyebutkan bahwa manfaat maksimal yang bisa 

diperoleh dari rangsangan latihan hanya akan terjadi manakala rangsangan 

tersebut mirip atau merupakan replika dari gerakan-gerakan yang dilakukan 

dalam olahraga tersebut. Termasuk dalam hal ini metode dan bentuk latihan 

kondisi fisiknya 

 

6. Kebugaran Jasmani VO2 max. 

 

VO2 max adalah jumlah terbesar oksigen yang dapat digunakan selama 

latihan fisik dan mencerminkan kemampuan mengirim oksigen ke jaringan 

tubuh. Kemampuan paru-paru untuk menghirup oksigen yang dimiliki 

antara orang satu dengan yang lainya pasti berbeda. Sebagai contoh 

kemampuan orang yang berolah raga secara rutin pasti beda kemampuan 
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paru-paru untuk menghirup oksigen, dengan orang yang tidak aktif dalam 

berolahraga begitu juga kebugaranya.VO2 max sangat erat kaitannya 

dengan kemampuan menggunakan oksigen scara efisien, artinya seberapa 

besar volume oksigen yang mampu diangkut oleh hemoglobin keseluruh 

jaringan-jaringan aktif seperti otot aktif. Pertukaran udara terjadi di 

alveolus, dengan dinding yangsangat tipis terdiri dari sel-sel epitel. 

Pembuluh kapiler mengelilingi alviolus memperoleh darah dari arteri 

pulmonary, oksigen dialviolus berdifusi melewati sel epithelium ke plasma 

darah pembuluh darah kapiler. Di dalam plasma darah terdapat hemoglobin 

yang cendrung mengikat oksigen apabila lingkungannya penuh dengan 

oksigen dan melepaskan oksigen dalam lingkungan yang relatif rendah 

oksigen, ini berarti hemoglobin mengikat oksigen di paru-paru dan 

melepaskanya kejaringan-jaringan diseluruh tubuh. Pada jaringan yang 

lambat menyerap oksigen yang dilepaskan sel darah merah relatif kecil, 

begitu juga sebaliknya.  

 

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasmani 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani manusia. Menurut 

Djoko Pekik Irianto (2004; 7-10), faktor yang mempengaruhi kebugaran 

jasmani terdiri tiga faktor, yaitu faktor makan, faktor istirahat, dan faktor 

olahraga. Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Faktor Makan  

Makan merupakan suatu proses mengkonsumsi makanan. Makanan 

diperlukan tubuh sebagai sumbertenaga. Tanpa makanan tubuh akan 
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merasa lemas dan tidak bertenaga. Selain sebagai sumber tenaga, 

makanan juga sangat diperlukan sebagai sarana pertumbuhan serta 

perkembangan organ-organ tubuh. Makanan yang di konsumsi pun harus 

sehat dan bergizi agar tubuh dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Djoko Pekik Irianto (2004: 7) menjelaskan syarat makanan sehat 

berimbang adalah makanan yang terdapat unsur-unsur seperti 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air di dalamnya. 

 

2. Banyaknya aktifitas fisik yang dilakukan akan menimbulkan kelelahan. 

Kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan fungsi tubuh (Djoko 

Pekik Irianto,2004 :8). Istirahat diperlukan oleh tubuh untuk 

mengembalikan tenaga saat terjadi lelah. 

 

3. Faktor Olahraga dan Latihan 

Berolahraga merupakan salah satu cara paling efektif dan aman untuk 

memperoleh kebugaran jasmani (Djoko Pekik Irianto, 2004:9). Tentu 

saja latihan dan olahraga harus terpola dan teratur. Latihan yang terpola 

adalah latihan yang memenuhi prinsip-prinsip latihan sebagai berikut. 

Adapun menurut Perry dalam (Astrianto, 2011: 22-23). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebugaran jasmani antara lain faktor umur, faktor 

jenis kelamin, faktor bentuk tubuh, faktor keadaan kesehatan, faktor 

asupan gizi, faktor berat badan, faktor tidur dan istirahat, dan faktor 

aktivitas fisik. 
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8.Tujuan Tes Kebugaran Jasmani 

 

Adapun tujuan tes kebugaran jasmani adalah sebagai berikut : 

1. Klasifikasi, untuk menmpatkan 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. 

2. Diagnosis, untuk mengetahui tingkat kekuatan, kesegaran dan daya 

tahan. Data ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun program 

individual. 

3. Penampilan, untuk mengetahui pengaruh program latihan dengan 

melakukan tes sepanjang menjalankan program. 

4. Motivasi,  mendorong peserta untuk meningatkan tingkat kesegaran 

jasmaninya. 

5. Program evaluasisebagai pegangan guru untuk memperlihatkan hasil 

program kesegaran jasmaninya ke siswa, orangtua dan administrasi 

sekolah. Selanjutnya hasil ini pula dipergunakan untuk membandingkan 

dengan sekolah lain atau kota bahkan negara lain. 

 

C.Sosial Budaya Dalam Olahraga 

 

1.Sosial  

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam Sapto Adi dan 

Mu’arifin (2007) sosiologi diartikan sebagai ilmu masyrakat yang 

mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. 
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Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang 

pokok yaitu kaidah sosial (norma) lembaga sosial, kelompok serta lapisan 

sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi 

kehidupan bersama, misalnya pengaruh timbal balik antara kemampuan 

ekonomi yang tinggi dengan stabilitas politik dan hukum, stabilitas politik 

dengan budaya, dan sebagainya. 

2. Nilai Sosial 

Suparto mengemukakan bahwa nilai-nilai sosial memilik fungsi umum 

dalam masyarakat. Di antaranya nilai-nilai dapat meyumbangkan 

seperangkat alat untuk mengarahkan dalam berfikir dan bertingkah laku. 

Selain itu, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir bagi manusia 

dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi 

seseorang untukmewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Contohnya 

ketika menghadapi konflik, biasanya keputusan akan diambil berdasarkan 

pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi. Nilai sosial juga berfungsi 

sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Dengan 

nilai tertentu angota kelompok akan merasa sebagai satu kesatuan. Nilai 

sosial juga berfungsi sebagai alat pengawas (kontrol) perilaku manusia 

dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai 

dengan nilai yang dianutnya (http//id.wikipwdia.org/wiki/Nilai sosial. 

 

3. Budaya 

Menurut Koentjoro Diningrat (1998:5) budaya adalah keseluruhan sistem 

gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar. Budaya 
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atau kebudayaan seperti sebuah piramida berlapis tiga. Lapisan di atas 

adalah hal-hal yang dilihat kasat mata seperti bentuk bangunan, pakaian, 

tarian, musik, teknologi dan barang-barang lain. Lapisan tengah adalah 

perilaku, gerak-gerik dan adat istiadat yang sering kali dapat juga dilihat. 

Lapisan bawah adalah kepercayaan-kepercayaan, asumsi, dan nilai-nilai 

yang mendasari lapisan di atasnya. 

 

4.Lingkungan Sosial Budaya 

 

Lingkungan sosial adalah suatu daerah atau tempat dimana seseorang 

tinggal untuk bermasyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat di 

lingkungan sekitarnya. Lingkungan sosial terdiri dari beberapa tingkat. 

Tingkat yang paling awal adalah keluarga, tetangga, lingkungan sekolah dan 

yang terakhir lingkungan masyarakat. Budaya adalah suatu kebiasaan yang 

turun temurun di lakukan oleh masyarakat. Budaya terbentuk dari beberapa 

sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan karya 

seni khas daerah. Adapun faktor lingkungan sosial dan budaya yaitu suatu 

keadaan yang di pengaruhi oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya yang 

sudah membudaya atau yang sedang terjadi sekarang di lingkungan 

masyarakat.  

 

1. Lingkungan perkotaan 

 

Pengertian Kota Menurut UU No 22/ 1999 Tentang Otonomi Daerah 

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
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pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Menurut Max Weber  (dalam Daldjoedini 2003:37) memandang suatu 

tempat itu kota jika penghuninya sebagian besar telah mampu memenuhi 

kebutuhannya lewat pasar setempat. Adapun barang-barangnya dibuat 

setempat pula ditambah yang dari pedesaan. Ini dasar sifat cosmopolitan 

kota yang menjadi hakikat kota; sehubungan itu ciri khas kota adalah 

pasarnya. 

 

Sjoberg (dalam Daldjoedini 2003:37) melihat lahirnya kota lebih dari 

timbulnya suatu golongan spesialis non-agraris,  dimana yang 

berpendidikan merupakan bagian penduduk yang terpenting. Mereka itu 

adalah literatur yakni golongan pujangga, sastrawan dan ahli keagamaan, 

itulah titik awal kota. Baru berikutnya muncul pembagian kerja tertentu 

dalam kehidupan kota.. 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kota 

merupakan kawasan pusat pelayanan pemerintahan, sosial, dan ekonomi 

yang masyarakatnya bekerja bukan dalam bidang pertanian (agraris). 

 

2. Ciri-ciri Lingkungan Perkotaan 

 

Dalam memberikan definisi dari kota para ahli mengajukan beberapa 

aspek yang akan mendasarinya menurut perhatian mereka masing-

masing. Misalnya aspek morfologi, jumlah penduduk, social, ekonomi 

dan hukum. Hoekveld geograf Belanda sehubungan itu memberikan 

bahasan sebagai berikut (Daldjoedini 2003:40) : 
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a. Morfologi (bentuk) 

Masalah pokok adalah perbandingan bentuk fisik kota dengan fisik 

pedesaan; dikota kita lihar gedung-gedung besar tinggi serba 

berdekatan sedangkan didesa rumah tersebar dalam lingkungan alam. 

Tetapi perkembangan jaman juga memperlihatkan menjadi kaburnya 

perbedaan bentuk fisik kota bagian pinggiran mirip desa dan 

didesapun muncul bangunan-bangunan meniru gaya kota. 

b. Jumlah Penduduk 

Kota diukur berdasarkan jumlah penduduknya. Kini untuk sementara 

di Indonesia dipakai kriteria kota demikian: kota kecil berpenduduk 

20.000-50.000 jiwa; kota sedang 50.000-100.000 jiwa; kota besar 

100.000-1.000.000 jiwa; dan kota metropolitan 1.000.000-10.000.000 

jiwa. 

c. Hukum 

Pengertian kota di sini dikaitkan dengan adanya hak-hak hukum 

tersendiri bagi penghuni kota. 

d. Ekonomi 

Ciri kota disini adalah hidup non-agraris; kota fungsi khasnya lebih 

cultural, industry, perdagangan. Dari itu semua yang nyatanya 

menonjol adalah yang ekonomi perniagaan.  

e. Sosial 

Hubungan-hubungan antarpenduduk secara social disebut impersonal; 

orang bergaul serba lugas, sepintas lalu. Maka hidup seperti terkontak-

kontak oleh kepentingan yang berbeda-beda. 
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3. Lingkungan Pedesaan 

 

Pengertian Desa secara umum adalah permukiman manusia yang 

letaknya diluar kota dan penduduknya berpangupajiwa agraris. Menurut 

UU No 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usuk dan adat istiadat setempat 

yang diakui dalam sistim pemerintahan naisional dan berada didalam 

daerah kabupaten.  

 

Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga kampung. Bintarto 

dalam bukunya Pengantar Goegrafi Desa (1977) (Dalam Daldjoedini 

2003:57)menulis bahwa memang sulit menyusun dari definisi desa yang 

tepat, tetapi sebagai geograf ia mendefinisikan desa sebagai perwujudan 

geografis yang ditimbulkan oleh unsure-unsur geografis, social, ekonomi, 

politis dan kultural yang ada disitu, dalam hubungannya dan pengaruh 

timbale balik dengan daerah-daerah lainnya.  

 

Adapun desa dalam arti administratif oleh Sutardjo Kartohadikusumo 

(Dalam Daldjoedini 2003:57) dijelaskan sebagi suatu satu kesatuan 

hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa 

mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut UU No 22 Tahun 1999, desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
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asal usuk dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim 

pemerintahan naisional dan berada didalam daerah kabupaten.  

 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa desa 

merupakan kawasan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di 

bidang pertanian (agraris) yang diatur dalam adat istiadat yang diakui 

pemerintah dan berada didalam daerah kabupaten. 

 

4. Ciri-ciri Lingkungan Pedesaan 

 

Menurut dirjen Bangdes (pembangunan desa) (dalam Daldjoedini 

2003:60) ciri-ciri wilayah desa antara lain : 

a. Perbandingan lahan dengan manusia cukup besar, lahan dipedesaan 

relative lebih luas ketimbang jumlah penduduk, sehingga kepadatan 

penduduk masih rendah, 

b. Lapangan kerja yang dominan agraris, 

c. Hubungan antar warga desa sangat akrab, 

d. Tradisi lama masih berlaku. 

 

D. Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Danny Pramadya (2014) “Perbandingan 

Perilaku Sosial Antara Siswa yang Mengikuti Ekstrakulikuler Cabang 

Olahraga Individu Beregu dan Ekstrakulikuler Non Olahraga di SMA 

Negeri 5 Cirebon”. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Cucu Suanda (2014) “Perbandingan Tingkat 

Kebugaran Jasmani Siswa SMA pada Lembaga Pendidikan Berbasis 

Pondok Pesantren Terpadu dengan Siswa Reguler” 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati (2008) “Perbandingan Tingkat 

Kebugaran Jasmani dan Kemampuan Motorik Anak Usia 10-12 Tahun di 

Pedesaan dan Perkotaan”. 

 

E. Kerangka Berfikir 

 

Kebugaran Jasmani adalah Kemampuan sesorang melaksanakan aktifitas 

sehari-hari secara efisien, dan tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan, 

sehingga masih ada tenaga untuk melaksanakan aktifitas yang lainnya. Usia 

pemain 10-12 adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang akan 

menentukan perkembangan dan pertumbuhan untuk masa yang akan datang. 

 

Lingkungan sosial budaya di daerah perkotaan siswa SSB Catur Tunggal 

kurang dalam aktifitas fisik karena terbatasnya ruang dan pengaruh kemajuan 

iptek, sedangkan siswa SSB Amor Junior di daerah pedesaan setiap hari 

melakukan hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik hal tersebut dikarenakan 

keadaan alam, serta aktivitas sehari-hari yang menuntut untuk banyak 

beraktivitas. Perbedaan lingkungan sosial budaya tersebut di duga 

mengakibatkan berbedanya aktivitas fisik mereka, sedangkan aktivitas fisik 

sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. 

 

Untuk mengetahui dan menilai tingkat kebugaran jasmani seseorang dilakukan 

dengan pengukuran. Pengukuran kesegaran jasmani ini dilakukan dengan tes 
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kebugaran jasmani. Instrumen tes yang dilakukan menggunakan Tes 

Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI). Sedangkan untuk melihat data lingkugan 

sosial budaya di daerah perkotaan dan pedesaan menggunakan metode 

pengumpulan data wawancara 

 

1.Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebugaran 

(fitness) 

Kekuatan 
(strengh) 

Kecepatan 

(speed) 

Kelentukan 

(fleksibillity) 

Daya Tahan 

(endurance) 

Sosial Budaya 
Budaya 
Gerak 


