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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebugaran Jasmani

1. Pengertian Kebugaran Jasmani

Para ahli mengemukakan pendapat masing-masing tentang kebugaran jasmani.

Menurut Safrit (1994: 146) ada dua definisi yang bisa digunakan. Dari sudut

pandang fisiologis, kebugaran jasmani adalah kapasitas untuk dapat

menyesuaikan diri terhadap latihan yang melelahkan dan pulih dari akibat

latihan tersebut. Definisi kebugaran jasmani yang lebih umum adalah

kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan semangat,

tanpa rasa lelah yang berlebihan, dan dengan penuh energi melakukan dan

menikmati kegiatan pada waktu luang dan dapat menghadapi keadaan darurat

bila datang.

Menurut Sudoso Sumodisarjono (1989), kebugaran jasmani adalah kemampuan

seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa

merasakan lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan

tenaga untuk menikmati waktu senggangnya untuk keperluan-keperluan

mendadak.

Kemudian dari hasil rumusan pada seminar kesegaran jasmani yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda pada tanggal 16-
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20 Maret 1971 di Jakarta dalam Nurhasan (2001: 132), memaparkan bahwa

kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.

Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa bila

seseorang memiliki kebugaran jasmani yang tinggi maka ia dapat melakukan

kegiatan lebih sempurna sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Dan

untuk mempertahankan kesegaran jasmani maka diperlukan banyak latihan yang

teratur.

2. Komponen – Komponen Kebugaran Jasmani

Kriteria kebugaran jasmani ditentukan oleh dua komponen yaitu komponen

kesehatan dan komponen keterampilan. Komponen kebugaran jasmani terdiri dari

4 hal pokok, yaitu; a. cardiovaskular endurance (daya tahan kardiovaskuler), b.

muscular endurance and strength (daya tahan dan kekuatan otot), c. body

composition (keseimbangan pertumbuhan tubuh), dan d. flexibility (kelentukan).

(Hafen dalam Ichsan, 1988: 55). Sedangkan komponen keterampilan terdiri dari 5

hal pokok, yaitu; a. muscular power (kekuatan otot), b. agility (kelincahan), c.

speed (kecepatan), d. muscle bulk (ketebalan otot), dan e. posture (bentuk tubuh).

(Wynder dalam Ichsan, 1988: 55)

Menurut Clark dalam Nurhasan (2001: 133) unsur-unsur yang merupakan

komponen inti dalam kebugaran jasmani meliputi : (a) kekuatan otot, (b) daya

tahan otot dan (c) daya tahan kardio-vaskular. Sedangkan menurut Johnson dan

Nelson dalam Nurhasan (2001), bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam
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kebugaran jasmani meliputi: kekuatan, daya tahan otot, daya tahan cardioaskular

dan fleksibilitas.

Mengacu kepada batasan mengenai kebugaran jasmani dan pendapat para pakar

mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam kebugaran jasmani, maka dapat

dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam lingkup kebugaran jasmani

meliputi : 1) kekuatan, 2) daya ledak (power), 3) kecepatan, 4) kelenturan, 5) daya

tahan otot, 6) daya tahan kardio-respiratori.

Menurut M. Sajoto (1995) aspek-aspek kondisi fisik adalah satu kesatuan yang

utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja baik

dalam peningkatan maupun pemeliharaan kondisi fisik. Komponen kondisi fisik

itu meliputi :

a. Kekuatan (strength) adalah komponen fisik seseorang tentang kemampuannya

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja.

b. Daya tahan (endurance) dalam hal ini dikenal dua macam. Pertama adalah

daya tahan umum (general endurance) yaitu kemampuan seseorang dalam

mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara

efektif dan efisien untuk menjalankan pekerjaan secara terus-menerus yang

melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas dalam waktu yang cukup

lama. Kedua adalah daya tahan otot (local endurance) yaitu kemampuan

seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-

menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu.

c. Daya ledak otot (muscular power) kemampuan seseorang untuk

mempergunakan kemampuan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang
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sependek-pendeknya. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya otot =

kekuatan X kecepatan.

d. Kecepatan (speed) kemampuan seseorang dalam mengerjakan gerakan

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-

singkatnya.

e. Daya lentur (flexibility) seseoraang dalam penyesuaian diri dalam aktifitas

dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini sangat mudah ditandai dengan

tingkat flexibility persendian pada seluruh tubuh.

f. Kelincahan (aglility) adalah kemampuan seseorang merubah posisi di area

tertentu.

g. Koordinasi (coordination) adalah kemampuan seseorang mengintegrasi

bermacam-macam gerakan yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal secara

efektif.

h. Keseimbangan (balance) Kemampuan seseorang mengendalikan organ-

organ saraf otot.

i. Ketepatan (accuracy) adalah seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak

bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan jarak atau mungkin

suatu obyek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian tubuh.

j. Reaksi (reaction) adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera,

saraf, atau perasaan lainya. Seperti dalam mengantisipasi datangnya bola,

Sajoto, (1995: 8-11).

Untuk memperbaiki kesegaran jasmani komponen- komponen tersebut harus

dilatih. Jika hanya melatih satu komponen saja. Tidak dapat memperbaiki
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kesegaran jasmani seluruhnya. Maka guru pendidikan jasmani perlu menyusun

program latihan yang mencangkup komponen- komponen tersebut sesuai dengan

tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

3. Pentingnya Latihan Kebugaran Jasmani

Para siswa seharusnya diajarkan dan dididik untuk memahami faktor yang

mengandung resiko bagi kesehatannya. Dan mendapat pengetahuan mengenai

ancaman terhadap kesehatan, akibat kurang gerak. Kepada mereka perlu

ditanamkan pemahaman tentang manfaat yang dapat dieroleh dari partisipasi aktif

dalam aktivitas jasmani di sepanjang hayat.

Menurut Lutan, dkk (2002: 11) Latihan jasmani secara teratur mendatangkan

manfaat : 1. Terbangun kekuatan dan daya tahan otot, seperti juga kekuatan tulang

dan persendian, selain mendukung performa baik dalam olahraga maupun non

olahraga 2. Meningkatkan daya tahan aerobic 3. Meningkatkan fleksibilitas 4.

Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan 5.

Mengurangi stress 6. Meningkatkan rasa bahagia dan berguna.

Secara singkat dapat dikatakan, seseorang yang aktif berolahraga atau rajin

melakukan aktivitas jasmani akan memperolah banyak keuntungan karena selain

mempertinggi daya kerja, kegiatan yang teratur ini bermanfaat juga untuk

mencegah penyakit.

B. Prestasi Akademik

Prestasi Akademik merupakan kesuksesan individu yang diperoleh dalam

kegiatan pendidikan di sekolah untuk semua mata pelajaran yang dinyatakan
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dalam nilai-nilai kuantitatif berupa angka yang tertulis di dalam rapor dengan

rentang nilai dari satu hingga sepuluh. Dalam hal ini nilai yang digunakan adalah

jumlah nilai semua mata pelajaran subjek dalam kurun waktu tertentu, yaitu kurun

waktu catur wulan. Rentang nilai kumulatif tersebut tergantung pada jumlah mata

pelajaran.

Menurut Sobur (2006) bahwa prestasi belajar merupakan perubahan dalam hal

kecakapan tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama

beberapa waktu dan tidak disebabkan proses pertumbuhan tetapi adanya situasi

belajar. Sedangkan Setiawan (2006) menjelaskan prestasi akademik adalah istilah

untuk menunjukkan suatu pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan

karena suatu usaha belajar telah dilakukan oleh seseorang secara optimal.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar individu. Menurut

Rola (2006) terdapat empat faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi belajar

yaitu : 1. Pengaruh keluarga dan kebudayaan. Besarnya kebebasan yang diberikan

orangtua kepada anaknya, jenis pekerjaan orangtua dan jumlah urutan anak dalam

keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan prestasi.

Produk-produk kebudayaan pada suatu daerah seperti cerita rakyat, sering

mengandung tema prestasi yang bisa meningkatkan semangat. 2. Peranan konsep

diri. Konsep diri merupakan bagaimana individu berpikir tentang dirinya sendiri.

Apabila individu percaya bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu, maka

individu akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut sehingga berpengaruh

dalam tingkah lakunya. 3. Pengaruh dari peran jenis kelamin. Prestasi akademik

yang tnggi biasanya diindentikkan dengan maskulinitas, sehingga banyak wanita
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yang belajar tidak maksimal khususnya jika wanita tersebut berada di antara pria.

Pada wanita terdapat kecenderungan takut akan ksuksesan, yang artinya pada

wanita terdapat kekhawatiran bahwa dirinya akan ditolak oleh masyarakat apabila

dirinya memperoleh kesuksesan namun sampai saat ini konsep tersebut masih

diperdebatkan. 4. Pengakuan dan prestasi. Individu akan berusaha keras jika

dirinya merasa diperdulikan oleh orang lain. Dimana prestasi sangat dipengaruhi

oleh peran orang tua, keluarga dan dukungan lingkungan tempat dimana individu

berada. Individu yang diberi dorongan untuk berprestasi akan lebih realistis dalam

mencapai tujuannya.

Sobur (2006) menjelaskan bahwa individu yang memiliki keinginan untuk

berprestasi tinggi adalah individu yang memiliki standar berprestasi, memiliki

tanggung jawab pribadi atas apa yang dilakukannya, lebih suka bekerja pada

situasi dimana dirinya mendapat umpan balik sehingga dapat diketahui seberapa

baik tugas yang telah dilakukannya.

C. Teori Pendidikan Jasmani

1. Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani mengandung dua pengertian yaitu pendidikan untuk jasmani

dan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Pendidikan untuk jasmani mengandung

pengertian bahwa jasmani merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan dengan

mengabaikan aspek yang lain, sedangkan pendidikan melalui aktivitas jasmani

mengandung pengertian bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai melalui aktivitas

jasmani. Tujuan pendidikan ini umumnya menyangkut aspek kognitif,  afektif,
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dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut dapat dibentuk melalui aktivitas jasmani

yang berupa gerak jasmani atau olahraga.

Pendidikan Jasmani adalah suatu proses pembelajaran 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, baik jasmani,

psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Pengalaman yang disajikan akan

membantu siswa untuk memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana

cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. (Kurikulum Penjas,

2004)

2. Pentingnya Pendidikan Jasmani

Beban belajar di sekolah begitu berat dan menekan kebebasan anak untuk

bergerak. Kebutuhan anak untuk bergerak lebih leluasa tidak bisa dipenuhi karena

keterbatasan waktu dan kesempatan. Lingkungan sekolah tidak menyediakan

wilayah yang menarik untuk dijelajahi. Pendidikanpun lebih mengutamakan

prestasi akademis. Faktor kehidupan di rumah dan lingkungan luar sekolah ikut

memberikan pengaruh pada anak. Kebiasaan yang buruk seperti anak kurang

bergerak karena asyik menonton TV atau video game membuat kebugaran anak

semakin menurun. Sejalan dengan itu semakin diperparah oleh pengetahuan dan

kebiasaan makan yang buruk sehingga beresiko menurunkan fungsi organ

(degeneratif).
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Disinilah pentingnya Pendidikan Jasmani, Pendidikan Jasmani menyediakan

ruang untuk belajar menjelajahi lingkungan, mencoba kegiatan yang sesuai minat

anak dan menggali potensi dirinya. Melalui Pendidikan Jasmani anak-anak

menemukan saluran yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya akan gerak,

menyalurkan energi yang berlebihan agar tidak mengganggu keseimbangan

perilaku dan mental anak, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna

dan merangsang perkembangan yang bersifat menyeluruh, meliputi aspek fisik,

mental, emosi, sosial, dan moral.

3. Hasil Belajar Pendidikan Jasmani

Belajar adalah suatu perubahan yang relatif pemanen dalam suatu kecenderungan

tingkah laku sebagai hasil dari praktik atau latihan. (Nana Sujana. 1991: 5)

Menurut Thorndike dalam Arma Abdulllah dan Agus Manadji (1994: 162) belajar

adalah asosiasi antara kesan yang diperoleh alat indera (stimulus) dan impuls

untuk berbuat (respons). Ada tiga aspek penting dalam belajar, yaitu hukum

kesiapan, hukum latihan dan hukum pengaruh.

a. Hukum kesiapan

Berarti bahwa individu akan belajar jauh lebih efektif dan cepat bila ia telah siap

atau matang untuk belajar dan seandainya ada kebutuhan yang dirasakan. Ini

berarti dalam aktivitas pendidikan jasmani guru seharusnyalah dapat menentukan

materi-materi yang tepat dan mampu dilakukan oleh anak. Guru harus

memberikan pemahaman mengapa manusia bergerak dan cara melakukan gerakan

secara aman, efisien dan efektif. Sehingga kegiatan belajar akan memuaskan.



22

b. Hukum latihan

Kegiatan belajar dalam pendidikan diperoleh dengan melakukan. Melakukan

berulang-ulang tidak berarti mendapatkan kesegaran atau keterampilan yang lebih

baik. Melalui pengulangan yang dilandasi dengan konsep yang jelas tentang apa

yang harus dikerjakan dan dilakukan secara teratur akan menghasilkan kemajuan

dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki. Ini berarti guru harus menerapkan

latihan atau pengulangan dengan penambahan beban agar meningkatnya

kesegaran jasmani anak, dengan memperhatikan pula fase pertumbuhan dan

perkembangan anak.

c. Hukum pengaruh

Bahwa seseorang individu akan lebih mungkin untuk mengulangi pengalaman-

pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman-pengalaman yang

mengganggu. Hukum ini seperti yang berlaku pada pendidikan jasmani

mengandung arti bahwa setiap usaha seharusnya diupayakan untuk menyediakan

situasi-situasi agar siswa mengalami keberhasilan serta mempunyai pengalaman

yang menyenangkan dan memuaskan. Guru harus merencanakan model-model

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, akan lebih baik jika disesuaikan

dengan fase pertumbuhan dan perkembangan anak, pada usia remaja, anak akan

menyukai permainan, bermain dengan kelompok-kelompok dan menunjukkan

prestasinya sehingga mendapat pengakuan diri dari orang lain.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 3) hasil belajar merupakan hasil dari suatu

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar

diakhiri dengan evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan

berakhirnya pengalaman dan puncak proses belajar. Maka sesuai dengan batasan
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masalah dalam penelitian ini maka hasil belajar yang dituju dalam penelitian ini

adalah peningkatan kebugaran jasmani siswa, menyangkut aspek daya tahan

aerobik, kekuatan dan daya tahan otot, fleksibilitas dan kecepatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan hasil belajar Pendidikan

Jasmani adalah adanya perubahan atau peningkatan keterampilan yang

menyangkut kognitif, afektif dan terutama psikomotor setelah anak melakukan

aktivitas jasmani, sehingga pada akhirnya tercapailah kebugaran jasmani yang

menunjang pelaksanaan aktivitasnya sehari-hari.

D. Kerangka Pikir

Aktifitas seseorang akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kebugaran jasmani

individunya, begitu juga dalam hal belajar.Keberhasilan dalam belajar dapat

terpenuhi jika seseorang memiliki energi atau tenaga untuk dapat melaksanakan

aktivitas belajar tersebut, dengan konsentrasi dan juga simpanan energi yang

cukup. Maka kebugaran disini jelas mengambil peranan penting dalam hal daya

tahan seseorang untuk beraktivitas. Adapun komponen-komponen fisik dasar

yang mendukungnya tersebut meliputi banyak hal seperti daya tahan, kekuatan,

power, kecepatan, kelentukan, reaksi, keseimbangan, ketepatan ataupun

koordinasi yang baik.

Salah satu tujuan diberikannya pelajaran bidang studi pendidikan jasmani di

sekolah adalah untuk mempertinggi tingkat kebugaran jasmani siswa. Kebugaran

jasmani merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Segala aktifitas

manusia apabila dijalankan dengan tubuh dalam keadaan bugar dan sehat hasilnya
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akan lebih baik daripada apabila dikerjakan dengan tubuh dalam keadaan tidak

bugar atau tidak sehat.

Kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek fisik dari kabugaran

keseluruhan.Selain dipengaruhi aktifitas fisik seseorang kebugaran jasmani juga

turut mempengaruhi aktifitas psikis termasuk intelektual seseorang.

Prestasi akademik dan hasil belajar pendidikan jasmani siswa salah satunya

dipengaruhi oleh kebugaran jasmani, apabila tubuh bugar dan sehat maka

pencapaian prestasi siswa akan berjalan secara optimal.

Berdasarkan alur pemikiran diatas, maka skema kerangka pikir penelitian ini

adalah sebagai berikut :

.

Gambar 1. Kerangka Pikir hubungan kebugaran Jasmani dan Prestasi akademik

dengan hasil belajar siswa kelas XII SMK Bhakti Utama Bandar Lampung

E. Hipotesis

Menurut Arikunto (2006 : 71) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang

terkumpul. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Kebugaran
Jasmani

(X1) Hasil belajar
pendidikan

jasmani
(Y)Prestasi

akademik
(X2)
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H1 : Ada hubungan yang signifikan antara kebugaran jasmani dengan hasil

belajar Pendidikan jasmani pada siswa kelas XII di SMK Bhakti Utama

Bandar Lampung

H2 : Ada hubungan yang signifikan antara prestasi akademik dengan hasil

belajar Pendidikan jasmani pada siswa kelas XII di SMK Bhakti Utama

Bandar Lampung

H3 : Ada hubungan yang signifikan antara kebugaran jasmani dan prestasi

akademik dengan hasil belajar Pendidikan jasmani pada siswa kelas XII di

SMK Bhakti Utama Bandar Lampung


