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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuan, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya aktivitas fisik siswa SMP 

Negeri 1 Bandung yakni faktor internal yang meliputi sikap (yang mengandung 

komponen kognitif, afektif dan konatif) dari segi sikap siswa belum memahamai 

ruang lingkup aktivitas fisik, dari segi emosi tidak adanya usaha kesungguhan bagi 

para siswa dalam melakukan aktivitas fisik yang dilakukan dengan penuh emosi 

ingin mencapai kesehatan dan kebugaran untuk dirinya, dari segi kepercayaan, 

keyakinan para siswa bahwa ketika mereka melakukan aktivitas fisik dengan kontinu 

akan menimbulkan kesehatan nyatanya belum bisa memberikan kepercayaan 

terhadap siswa jika melakukan aktivitas fisik akan menimbulkan kesehatan, dari segi 

kebiasaan yang dilakukan siswa secara otomatis yakni mengisi waktu luang mereka 

dengan kegiatan-kegiatan pasif, seperti duduk ngobrol, tiduran, bermain video 

games, dan lebih sering bepergian dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tidak 

terdapat adanya kemauan dari pada diri siswa untuk gemar dan menjalankan aktivitas 

dalam kesehariannya.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi ekologis berupa iklim atau 

cuaca panas yang memberikan pengaruh terhadap siswa, mereka masih enggan 

melakukan aktivitas fisik dikarenakan cuaca yang panas, dari segi desain dan 

arsitektur meliputi pembanguan sekolah maupun pembangunan perumahan kota 

yang cukup padat dan sempit membuat siswa kesulitan dan kehilangan lahan kosong 

untuk bermain dan melakukan aktivitas fisik dalam kesehariannya, dari segi 

teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar dalam berkurangnya aktivitas 

fisik siswa, perkembangan teknologi membuat para siswa menghabiskan  waktu 

luang mereka hanya untuk melakukan kegiatan pasif seperti menonton televisi, 

bermain video games, gadget dan sebagainya. Faktor yang terakhir dari eksternal 
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yakni sosial (yang meliputi kepemimpinan masyarakat setempat) pemerintah 

setempat kurang dalam mengajak para warganya untuk melakukan aktivitas fisik 

secara bersama.  

Gaya hidup aktif belum dijalani siswa SMP Negeri 1 Bandung. Usaha yang 

dilakukan siswa SMP Negeri 1 Bandung dalam menunjang gaya hidup aktif masih 

dikatakan kurang, hal ini karena siswa belum memahami aktivitas fisik dan 

bagaimana cara menjalankan gaya hidup aktif yang benar. Selain dari pada itu 

terlihat dari aktivitas yang dilakuakn para siswanya, kebiasaan, hingga pengaruh dari 

teknologi yang membuat siswa menjadi malas bergerak dengan tubuhnyan. Aktivitas 

yang dilakukan masih tergolong dalam kategori ringan.  

 

B. Implikasi 

Penelitian yang telah dilakukan mempunyai implikasi terhadap pembelajaran 

pendidikan jasmani yang harus dikoreksi kembali dalam hal tujuan maupun manfaat 

yang diberikan. Pendidikan jasmani seyogyanya membuat siswa menjalani gaya 

hidup aktif yang diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi siswa ini bisa menjadi petunjuk untuk guru pendidikan jasmani agar 

memperhatikan faktor-faktor ini baik internal maupun eksternal guna dapat mencapai 

tujuan pendidikan jasmani yang sebenarnya. 

 

C. Rekomendasi   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 

Bandung mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya aktivitas fisik 

siswa, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah  

Sekolah harus lebih memperhatikan mengenai pengetahuan kesehatan terutama 

mengenai aktivitas fisik dan gaya hidup aktif. Pentingnya memberikan pedoman 

kepada para siswa mengenai perilaku hidup sehat dan aktif agar mereka memiliki 

kebugaran dan kesehatan yang baik. Pembuatan perancangan program perilaku gaya 

hidup aktif secara khusus, agar tercapainya siswa yang aktif dan memiliki kebugaran 
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yang baik, sehingga dapat belajar dengan nyaman dan tidak gampang terserang 

penyakit. Serta pembangunan dan struktural sekolah yang dapat menunjang siswa 

untuk melaksanakan gaya hidup aktif. 

 

2. Bagi guru  

Sangatlah penting memberikan pemahaman terhadap siswa mengenai ruang 

lingkup aktivitas fisik dan gaya hidup aktif dalam pembelajaran pendidikan jasmani 

di sekolah, karena hanya dari pendidikan jasmani siswa mendapatkan pemahaman 

aktivitas fisik dan bagaimana cara menerapkan gaya hidup aktif. Ciptakanlah 

pembelajaran yang menyenagkan supaya siswa menyukai aktivitas fisik dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani dan dapat mereka terapkan dalam keseharian dan 

waktu luangnya. 

 

3. Bagi siswa  

Perilaku hidup sehat melalui aktivitas fisik harus dijalankan dengan baik dan 

secara kontinu, agar mendaptakan manfaat yang maksimal, dan pada akhirnya siswa 

akan sehat dan menjadi pribadi yang unggul dalam menciptakan sumber daya 

manusia (SDM). American College of Sport Medicine (ACSM) dan U.S. Centers of 

Disease Control and Prevention (CDC) mengumpulkan sekelompok pakar-pakar 

terkenal di dunia untuk mengembangkan rekomendasi baru berkenaan dengan 

aktivitas fisik dan kesehatan. Mereka membahas kembali bukti ilmiah terakhir dan 

merekomendasikan konsesnsus berikut ini : 

a. Setiap orang dewasa harus mengakumulasi 30 menit atau lebih aktivitas fisik 

berintensitas sedang hampir setiap hari dalam satu minggu. 

b. Karena banyak orang dewasa yang gagal memenuhi tingkat rekomendasi 

aktivitas fisik berintensitas rendah, hampir semuanya harus berusaha keras 

untuk menambah partisipasinya dalam aktivitas fisik yang sedang atau berat. 

 

Rekomendasi tersebut para peneliti menyarankan bahwa berbagai aktivitas 

dapat menghasilkan setelah 30 menit, termasuk berjalan kaki, berkebun, dan 
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berdansa. Aktivitas fisik selama 30 menit (atau lebih) juga dapat berasal dari olahraga 

atau rekreasi yang terencana, seperti jogging, bersepeda dan berenang. Rekomendasi 

menyebutkan bahwa secara spesifik untuk memenuhi standar adalah berjalan cepat 

sejauh 2 mil. Rekomendasi ACSM/CDC menyatakan bahwa “orang yang tidak 

melakukan aktivitas secara teratur harus memulai dengan beberapa menit aktivitas 

sehari-hari, dan secara perlahan ditingkatkan hingga 30 menit.” 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitaian yang dilakukan yakni mencari faktor-faktor yang mempengaruhi 

kurangnya aktivitas fisik siswa SMP Negeri 1 Bandung, bagi peneliti selanjutnya 

yang berminat dalam melakukan penelitaian dalam cakupan aktivitas fisik dan gaya 

hidup aktif agar melakukan penelitaian mengenai langkah yang harus dilakuakn 

untuk mengatasi rendahnya aktivitas fisik siswa. 

 


