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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Minat belajar

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau

aktifitas, tanpa ada yang menyuruh Slameto ( 2010:83). Minat pada dasarnya

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu

diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubunngan tersebut, semakin besar minat..

2.1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar

Minat belajar seseorang tidaklah selalu stabil, melainkan selalu berubah.

Olehnya itu perlu diarahkan dan dikembangkan kepada sesuatu pilihan yang

telah ditentukan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi minat itu.

a. Faktor intern adalah sama yang ada pada diri seseorang baik jasmani

maupun rohani, fisik maupun psikhis.

b. Faktor ekstern adalah semua faktor yang ada diluar individu: keluarga,

masyarakat dan sekolah.
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2.1.2. Cara membangkitkan minat belajar

Campbell dalam Sofyan,(2004:9) berpendapat: Bahwa usaha yang dapat

dilakukan untuk membina minat anak agar menjadi lebih produktif dan efektif

antara lain sebagai berikut:

a. Memperkaya ide atau gagasan.

b. Memberikan hadiah yang merangsang.

c. Berkenalan dengan orang-orang yang kreatif.

d. Petualangan dalam arti berpetualangan ke alam sekeliling secara sehat.

e. Mengembangkan fantasi.

f. Melatih sikap positif.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh W. Olson dalam Samosir, (2013:112),

bahwa untuk memupuk dan meningkatkan minat belajar anak dapat dilakukan

sebagai berikut:

a. Perubahan dalam lingkungan, kontak, bacaan, hobbi dan olahraga, pergi

berlibur ke lokasi yang berbeda-beda. Mengikuti pertemuan yang

dihadiri oleh orang-orang yang harus dikenal, membaca artikel yang

belum pernah dibaca dan membawa hobbi dan olahraga yang beraneka

ragam, hal ini akan membuat lebih berminat.

b. Latihan dan praktek sederhana dengan cara memikirkan pemecahan-

pemecahan masalah khusus agar menjadi lebih berminat dalam

memecahkan masalah khusus agar menjadi lebih berminat dalam

memecahkan persoalan-persoalan.
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c. Membuat orang lain supaya lebih mengembangkan diri yang pada

hakekatnya mengembangkan diri sendiri.

2.2. Pendidikan Jasmani

2.2.1. Pengertian Pendidikan Jasmani

Rosdiani, ( 2012 : 64 ) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani adalah fase

dari program pendidikan keseluruhan yang memberikan kontribusi, terutama

melalui pengalaman gerak, untuk pertumbuhan dan perkembangan secara utuh

untuk tiap anak. Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan dan

melalui gerak dan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat agar

memiliki makna bagi anak. Pendidikan jasmani merupakan program

pembelajaran yang memberikan perhatian yang proporsional dan memadai

pada domain-domain pembelajaran, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif.

Pendidikan jasmani dilaksanakan disekolah oleh karena itu guru pendiidan

pada umumnya, melalui kegiatan jasmani yang berupa permainan, senam,

atletik, renang, atau beladiri. Dalam Internasional Charter of Physical

Education and Sport dari UNESCO disebutkan bahwa pendidikan jasmani

adalah suatu proses pendidikan seseorang baik sebagai perorangan maupun

sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik,

melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan

dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan membentuk watak.

hal tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan antara jasmani dalam

kegiatan pendidikan jasmani.
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2.2.2. Tujuan Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani adalah pergaulan pedagogig dalam dunia gerak dan

penghayatan jasmani. juga dikatakan bahwa guru pendidikan jasmani mencoba

mencapai tujuan dengan mengajarkan dan memajukan Aktifitas-Aktifitas

jasmani. Pendidikan jasmani menampakkan dirinya keluar dari pengajaran

dalam latihan jasmani atau sebagai pengajaran gerak. isi dari aspek pendidikan

ini ditentukan oleh intense-intensi pedagogic atau tujuan-tujuan pendidikan

yang dipakai sebagai pegangan oleh guru pendidikan jasmani. sesuai dengan

berbagai modalitas dari hubungan manusia dengan dunianya : dengan benda-

benda, dengan orang lain dan dengan dirinya sendiri maka tujuan-tujuan yang

dapat diraih adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan gerak

1) memenuhi serta mempertahankan keinginan gerak,

2) penghayatan ruang waktu dan bentuk serta pengembangan perasaan

irama,

3) mengenal kemungkinan gerak-gerik sendiri,

4) memiliki keyakinan gerak dan mengembangkan perasaan sikap,

5) memperkaya dan memperluas kemampuan gerak dengan melakukan

pengalaman gerak.

b. Pembentukan prestasi

1) mengembangkan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan

ketangkasan-ketangkasan,

2) belajar mengarahkan diri kepada pencapaian prestasi,
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3) penguasaan emosi,

4) belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri,

5) meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dari tingkat dan

bidang prestasi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan

dalam olahraga.

c. Pembentukan sosial

1) pengakuan dan penerimaan peraturan-peraturan dan norma-norma

bersama,

2) mengikutsertakan kedalam struktur kelompok fungsional, belaar

kerjasama, menerima pemimpin dan memberikan pimpinan,

3) pengembangkan perasaan kemasyarakatan,

4) belajar bertanggung jawab terhadap orang lain,

5) belajar mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepas lelah secara

aktif untuk pengisi waktu senggang.

d. Pertumbuhan badan

1) peningkatan syarat-syarat untuk dapat tubuh, sikap dan bergerak dengan

baik dan ontuk berprestasi secara optimal.

2) meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab terhadap

kesehatan diri dengan membiasakan cara-cara hidup sehat
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2.3. Aktifitas

Menurut Anton M. Mulyono (2001 : 26), Aktifitas artinya “kegiatan atau

keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang

terjadi baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktifitas. Menurut

Sriyono Aktifitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara

jasmani atau rohani.

2.3.1. Macam – macam Aktifitas

a. Aktifitas Belajar

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang

tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing -

masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktifitas

yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan

dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. Aktifitas

belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan

perubahan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan keterampilan pada

siswa sebagai latihan yang dilaksanakan secara sengaja.

Dapat disimpulkan bahwa Aktifitas belajar merupakan segala kegiatan yang

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai

tujuan belajar. Aktifitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada

siswa, sebab dengan adanya Aktifitas siswa dalam proses pembelajaran

terciptalah situasi belajar aktif, seperti yang dikemukakan oleh Rochman
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Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang

tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, dimana masing –

masing siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktifitas

yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan

dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi.

b. Aktifitas jasmani

Aktifitas jasmani dapat kita telusuri dari beberapa sudut pandang yang antara

lain meliputi :

a. Aktifitas jasmani sebagai perilaku gerak manusia yang berada dibawah

payung konsep gerak (Movement Science).

b. Aktifitas jasmani sebagai olahraga yang ditujukan berdasarkan disiplin

olahraga (Sport Discipline). Selain Aktifitas jasmani itu sendiri, para

penyelenggara pendidikan jasmani dituntut harus memahami secara

mendalam beberapa disiplin lainnya yang berada dibawah payung

pendidikan jasmani. Beberapa diantaranya adalah : Sport Medicine,

Training Theory, Sport Biomekanik, Sport Psikologi, Sport Pedagogi, Sport

Sosiologi, Sport History, dan Sport Philisopy.

2.4. Kebugaran Jasmani

2.4.1. Pengertian Kebugaran Jasmani

Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan

pekerjaan sehari dengan giat, tanpa mengalami kelelahan yang berari serta
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dengan cadangan energi yang tersisa ia masih mampu menikmati waktu luang

dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya. Departemen

Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, (2010:2)

Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas seharihari

dengan giat dan dengan penuh kewaspadaan, tanpa mengalami kelelahan yang

berarti dan masih dapat menikmati waktu senggangnya serta menghadapi hal

yang tak terduga sebelumnya.

Sesuai dengan definisi tersebut maka kebugaran jasmani yang diperlukan oleh

masing-masing individu sangat berbeda dan bervariasi, tergantung pada sifat

tantangan fisik yang dihadapinya

2.4.2. Komponen-Komponen Kebugaran Jasmani

Kebugaran jasmani tergantung pada dua komponen dasar, yaitu kebugaran

organic (Organic Fitness) dan kebugaran dinamik (Dinamic Fitness). kedua

komponen itu sangat penting didalam kebugaran jasmani secara keseluruhan

dan interaksi keduanya itu yang menentukan tingkat kebugaran jasmani yang

kita miliki.

Kebugaran Organik, maksudnya sifat-sifat khusus yang dimiliki berdasarkan

garis keturunan, yang diwarisi kedua orang tua atau bahkan generasi

sebelumnya dan dipengaruhi oleh umur dan mungkin dipengaruhi keadaan

sakit atau kecelakaan termasuk akibat perang.  keadaan yang berhubungan

dengan organism sebenarnya bersifat statis dan sangat sulit atau bahkan tidak

mungkin untuk diubah. tingkat kebugaran organic menentukan potensi

kebugaran jasmani secara keseluruhan.
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Kebugaran dinamik, variabelnya lebih banyak. Istilah ini biasa dipergunakan

untuk hal-hal yang mengarah kepada kesiapan dan kapasitas tubuh untuk

bergerak dan bertindak dalam tingkatan tertentu sesuai dengan situasi dan

kondisi yang dihadapi. Misalnya seseorang yang mengalami gangguan pada

jantungnya atau gangguan pada system metabolismenya, atau gangguan pada

system syaraf ataupun gangguan pada organ tubuh lainnya maka orang itu

dikatakan tidak dalam kondisi sehat atau bugar.  begitu juga orang yang dalam

kondisi sehat, tetapi sangat tidak aktif (kebanyakan duduk) juga ia dikatakan

dalam kebugaran jasmani yang rendah karena kebugaran dinamiknya rendah

dan kekuatan serta daya tahannya kurang. Kebugaran organic dan dinamik,

kedua-duanya harus dipertimbangkan dalam mengadakan evaluasi kebugaran

jasmani, karena keduanya sangat penting.

Selanjutnya kebugaran dinamik masih diklasifikasikan kedalam dua katagori,

yaitu kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran yang

berhubungan dengan keterampilan motorik. Banyak para ahli sependapat, kalau

ditinjau dari sudut pandang kesehatan bahwa kebugaran jasmani melibatkan

empat komponen yang terpisah, tetapi saling berhubungan, yaitu daya tahan

kardiovaskular, kekuatan dan daya tahan otot, fleksibilitas dan komposisi

tubuh.

Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan motorik mempunyai

kebermaknaan yang sangat besar didalam olahraga. Peranannya yang sangat

membantu terhadap empat komponen dasar yang telah disebutkan. Komponen-

komponen atau elemen-elemen dari kebugaran jasmani yang berhubungan

dengan keterampilan motorik adalah sebagai berikut :
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a. Kelincahan

b. Keseimbangan

c. Koordinasi

d. Kecepatan

e. Power

f. Kecepatan Reaksi

Sedangkan komponen kebugaran Jasmani yang berhubungan dengan kesehatan

adalah :

a. Daya tahan jantung

b. Daya tahan otot

c. Kekuatan otot

d. Tenaga ledak otot

e. Kelentukan

2.5. Kerangka Berfikir

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki kebugaran

jasmani yang baik maka dalam setiap aktifitasnya tidak akan cepat mengalami

kelelahan dan kesegaran fisiknya akan cepat pulih setelah melakukan kegiatan.

Begitupun siswa yang memiliki kebugaran jasmani yang baik dan beraktfitas di

pagi hari, maka siswa tidak akan cepat lelah saat melakukan pembelajaran

pendidikan jasmani.

Aktifitas jasmani yang didasarkan dengan minat yang kuat maka siswa akan

lebih fokus terhadap pelajaran jasmani atau materi yang diberikan oleh guru.
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Dengan begitu siswa akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti dan

melakukan pembelajaran pendidikan jasmani sehingga tujuan dari

pembelajaran penjas untuk dapat memberikan kebugaran jasmani terhadap

sisiwa dapat terwujud

2.6. Hipotesis

Dijelaskan Arikunto, ( 2006:71 ) bahwa “Hipotesis dapat diartikan sebagai

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelititan,

sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Selanjutnya menurut Riduwan, (2011:37), hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh

peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus

diuji kebenarannya. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan

bahwa, hipotesis adalah suatu konsep yang berfungsi sebagai jawaban

sementara terhadap masalah penelitian.

Dari asumsi dan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis

memiliki hipotesis, bahwa terdapat hubungan antara minat belajar penjas dan

aktifitas pagi hari dengan tingkat kebugaran jasmani siswa kelas VIII SMP

Negeri 1 Sukoharjo dapat dirumuskan bahwa:

Ha : Ada hubungan minat belajar dan Aktifitas pagi hari dengan

kebugaran jasmani siswa.

Ho : Tidak ada hubungan minat belajar dan Aktifitas pagi hari dengan

kebugaran jasmani siswa.


