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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan seseorang, karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan 

kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri dan dapat membentuk 

pribadi yang bertanggung jawab, cerdas dan kreatif. salah satunya untuk 

meningkatkan pribadi yang bertanggung jawab,cerdas dan kreatif. 

Belakangan ini kita menyadari betapa pentingnya aktivitas pendidikan 

jasmani dan jasmani serta meningkatkan kebugaran jasmani, termasuk dalam 

dampak terbentuknya pembentukan tubuh yang lebih baik dan proporsional. Kita 

juga telah mengabaikan masalah-masalah penting yang bertujuan untuk mencapai 

hidup sehat, yaitu dengan melakukan aktifitas jasmani sehari-hari. Dampak yang 

akan terjadi apabila kurangnya melakukan aktifitas jasmani akan menyebabkan 

terjadinya antara lain: penyakit jantung koroner, stroke, tekanan darah tinggi, 

kencing manis/ diabetes dan lain-lain. Hal ini berarti gerak dan olahraga 

merupakan kebutuhan yang harus dilakukan setiap hari seperti kita ingin tetap 

sehat. Semakin kita banyak melakukan gerak, maka semakin tinggi pula kualitas 

kesehatan yang akan diperoleh. Oleh karena itu aktifitas jasmani atau olahraga 

yang cukup akan menyebabkan kesehatan kita dalam kondisi yang baik dan 

apabila dilakukan dengan teratur dan terukur akan dapat meningkatkan kesehatan 

yang dinamis. Sehubungan dengan tujuan yang harus dicapai dalam pendidikan 

jasmani tersebut maka beberapa aktivitas yang sering kali diberikan dalam suatu 

program pendidikan jasmani adalah aktivitas lokomotor, mengontrol obyek, 

kesegaran jasmani, aktivitas sosial, permainan, keterampilan olahraga dan 

kedisiplinan siswa pada pembelajaran pendidikan jasmani berlangsung. Salah 

satunya siswa dapat meningkatkan indeks massa tubuh yang lebih baik dengan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan ekstrakurikuler merupakan 

bagian dari pengembangan institusi sekolah, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler 
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sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, kepribadian, prestasi dan 

kreatifitas siswa dalam rangka mengembangkan pendidikan siswa seutuhnya. 

Secara khusus kegiatan ekstrakurikuler olahraga ini bertujuan untuk membantu 

pengembangan minat siswa agar mempunyai semangat baru dan memilki minat 

belajar serta dapat menanamkan rasa tanggung jawab sebagai siswa yang mandiri 

(karena ekstrakurikuler ini dilaksanakan pada luar jam pelajaran). Dengan 

demikian ekstrakurikuler di sekolah ikut adil dalam menciptakan tingkat 

kecerdasan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini bukan termasuk materi pelajaran 

yang terpisah dari materi pelajaran yang lainnya, kegiatan ini dapat dilaksanakan 

di sela-sela penyampaian materi pelajaran, karena kegiatan tersebut merupakan 

bagian penting dari kurikulum disekolah. 

Hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler 

dan akan berdampak pada hasil belajar di ruang kelas yaitu pada mata pelajaran 

tertentu yang ada hubungan nya dengan ekstrakurikuler yaitu akan mendapatkan 

nilai yang baik pada mata pelajaran tersebut. Biasanya siswa yang yang aktif 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan terampil dalam berorganisasi, 

memecahkan masalah sesuai karakteristik yang digeluti salah satunya dengan 

mengikuti ekstrakurikuler olahraga.  

Hampir semua guru berharap dapat mengajar dengan baik, dan tidak semua 

siswanya selalu belajar dengan serius, berperilaku baik dan memilki perilaku 

disiplin. Bahkan guru yang mengajar dan melatih perilaku disiplin sekalipun, 

masih ada menemukan siswa yang berperilaku menyimpang karena masalah 

terjadinya penyimpangan perilaku dan masalah pasifnya siswa dalam belajar 

merupakan masalah umum yang dihadapi hampir setiap guru di sekolah. Namun 

dengan demikian usaha–usaha dan strategi untuk meningkatkan aktivitas belajar 

dan disiplin siswa perlu dimiliki oleh para guru sebagai upaya untuk mengurangi 

kemungkinan dimiliki oleh para guru agar dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya penyimpangan perilaku dan pasifnya siswa dalam belajar. 

Sehubungan dengan masalah disiplin ini para guru selalu berusaha, baik 

secara sadar maupun tidak, agar dapat membuat anak didiknya lebih disiplin 

dalam mengikuti pembelajaran disekolah. Disiplin juga dapat membentuk sikap 
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mental yang tercermin dalam pembuatan tingkah laku seseorang, kelompok, atau 

masyarakan berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, 

norma dan kaidah yang berlaku. Disiplin akan timbul apabila adanya keterbukaan, 

kerjasama, mematuhi suatu norma dengan rasa tanggung jawab. Apabila di dalam 

penyelenggaraan pendidikan tidak mengutamakan disiplin, kemungkinan besar 

lembaga pendidikan itu tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga proses belajar 

mengajar akan terganggu. 

Jadi berdasarkan uraian diatas tentang disiplin maka untuk menanamkan 

sikap disiplin merupakan upaya mendidik siswa agar memiliki kepribadian yang 

lebih  baik. Guru perlu menciptakan situasi interaksi edukatif, yaitu interaksi yang 

dilandasi norma-norma pendidikan yang terarah pada pencapaian tujuan untuk 

membentuk manusia yang berkepribadian baik. Berhasil atau tidaknya upaya 

pendidik dapat dilihat dari sikap dan tindakan siswa sehari-hari, apakah siswa 

cukup berdisiplin melakukan pembelajaran yang diberikan, melalui tata tertib, dan 

sikap-sikap yang positif. Masalah kedisiplinan siswa menjadi sangat berarti 

sekolah yang tertib akan selalu menciptakan proses pembelajaran yang baik. 

Sebaliknya, pada sekolah yang tidak tertib kondisinya akan jauh berbeda. 

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah dianggap barang biasa dan untuk 

memperbaiki keadaan yang demikian tidaklah mudah. Hal ini diperlukan kerja 

keras dari berbagai pihak untuk mengubahnya, sehingga berbagai jenis 

pelanggaran terhadap disiplin dan tata tertib sekolah tersebut perlu dicegah dan 

ditangkal. 

Menciptakan kedisiplinan siswa bertujuan untuk mendidik siswa agar 

sanggup memerintahkan diri sendiri. Mereka dilatih untuk dapat menguasai 

kemampuan, juga melatih siswa agar ia dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga 

para siswa dapat mengerti kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya 

sendiri. Menanamkan kedisiplinan siswa merupakan tugas tenaga pengajar (guru). 

Untuk menanamkan kedisiplinan siswa ini harus dimulai dari dalam diri kita 

sendiri, barulah kita dapat mendisiplinkan orang lain sehingga akan tercipta 

ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan. Seorang guru tidak akan efektif 

mengajar apabila ia sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa, 
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dan seorang guru tidak akan hidup dengan norma Pancasila bila dia tidak 

meyakini dan menghayatinya. Dalam penelitian ini peneliti tidak saja melihat 

perilaku disiplin saja, peneliti juga akan melihat pengaruh indeks massa tubuh 

yang didapatkan bagi siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. 

Indeks massa tubuh yang bertujuan untuk mengukur dan membandingkan 

berat badan seseorang yang dibagi dengan kodrat dari tinggi badannya. Metode ini 

bisa memperkirakan lemak tubuh, tetapi tidak dapat diartikan sebagai persentase 

yang pasti dari lemak tubuh. Metode ini sangat berguna untuk memperkirakan 

berat badan seseorang yang ideal dari hasil perbandingan dari berat badan dan 

tinggi badannya. Indeks massa tubuh ini berguna juga untuk penghitungan 

termudah untuk memperkirakan obsitas serta berkolerasi tinggi dengan massa 

lemak tubuh, selain itu juga penting untuk mengidentifikasi pasien obesitas yang 

mempunyai resiko komplikasi medis. Kurangnya gerakan fisik yang dilakukan 

oleh siswa akan menjadi masalah pada kesehatan, saat ini disadari betapa 

pentingnya gaya hidup aktif dalam kehidupan. Karena orang yang tidak memiliki 

kebiasaan gaya hidup sehat akan cepat mengalami peningkatan resiko penyakit 

diantaranya memiliki kekurangan berat badan ataupun kelebihan berat badan/ 

obesitas. Aktifitas fisik memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi 

resiko untuk terkena penyakit kardiovaskuler, termasuk stroke, dan hypertensi. 

Kelebihan lemak yang tidak normal, atau pengidap hypertensi. Selain itu juga 

aktifitas fisik sangat penting dalam pencegahan dua jenis penyakit metabolisme 

primer yaitu kegemukan (obesity) dan diabetes yang berkaitan dengan indeks 

massa tubuh yang dapat mengukur suatu pengukuran yang membandingkan berat 

badan seseorang yang dibagi dengan kodrat dari tinggi badannya. Metode ini bisa 

memperkirakan lemak tubuh, tetapi tidak dapat diartikan sebagai persentase yang 

pasti dari lemak tubuh. Metode ini sangat berguna untuk memperkirakan berat 

badan seseorang yang ideal dari hasil perbandingan dari berat badan dan tinggi 

badannya. Indeks massa tubuh ini berguna juga untuk penghitungan termudah 

untuk memperkirakan obsitas serta berkolerasi tinggi dengan massa lemak tubuh, 

selain itu juga penting untuk mengidentifikasi pasien obesitas yang mempunyai 
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resiko komplikasi medis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kedua 

pembahasan ini mengenai judul sebagai berikut. 

“PERBEDAAN PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA 

PERMAINAN BOLA BESAR TERHADAP DISIPLIN BELAJAR DAN 

INDEKS MASSA TUBUH SISWA SMAN 4 BANDUNG”.  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka 

dalam penelitian ini peneliti perlu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. 

Hal ini akan sangat penting karena dalam hal ini masalah tersebut muncul 

dikarenakan banyak faktor, baik yang berasal dari guru maupun dari siswa itu 

sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka hal yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kedisiplinan dan indeks massa tubuh siswa SMAN 4 Bandung 

adalah dengan observasi dan angket.  

C. Rumusan Masalah 

Masalah penelitian yaitu suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya 

melalui pengumpulan data, dan analisis data, sehingga akan menjadi sebuah 

kesimpulan atau hasil dari penelitian. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi 

masalah maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian adalah:  

a. Apakah terdapat perbedaan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga 

permainan bola besar dengan siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler 

olahraga permainan bola besar terhadap disiplin belajarnya? 

b. Apakah terdapat perbedaan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga 

permainan bola besar dengan siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler 

olahraga permainan bola besar terhadap indeks massa tubuhnya? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam semua bentuk kegiatan, tujuan merupakan dasar dari pemikiran yang 

paling utama, tanpa adanya tujuan suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan 

lancar. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
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a.  Untuk mengetahui perbedaan pembelajaran ekstrakurikuler olahraga 

permainan bola besar terhadap disiplin belajar siswa di SMA Negeri 4 

Bandung. 

b. Untuk mengetahui perbedan pembelajaran ekstrakurikuler olahraga 

permainan bola besar terhadap indeks massa tubuh  siswa di SMA 

Negeri 4 Bandung. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, maka secara: 

1. Secara Teoritis  

Dalam semua penelitian tentunya hasil penelitian tersebut dapat memberikan 

manfaat bagi kehidupan manusia, apabila penelitian ini terbukti berarti taraf 

signifikan yang telah ditentukan oleh penulis, maka yang diharapkan hasil 

penelitian ini adalah dapat memberikan konstribusi berikut : 

a. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang ingin 

melakukakan penelitian dan kajian yang sama tapi lebih mendalam. 

b. Bahan untuk pengembangan bagi lembaga-lembaga yang berkaitan 

dengan disiplin ilmu olahraga, ekstrakurikuler dan indeks massa tubuh 

khususnya siswa  SMAN 4 Bandung. 

c. Bagi para Pembina ekstrakurikuler olahraga khususnya agar menjadi 

bahan masukan dalam memberi pelatihan yang berguna untuk 

membentuk disiplin pada saat pembelajaran pendidikan jasmani 

berlangsung. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis peneliti memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini akan bisa menjadi bahan masukan yang membantu 

siswa, Pembina ekstrakurikuler dan guru untuk meningkatkan sikap 

disiplin pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga. 

b. Sebagai sarana mengaplikasikan konsep, teori, asumsi tentang masalah 

yang akan diteliti dan dapat mengembangkan pengetahuan yang 

dimiliki oleh  siswa, selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pemahman penulis. 
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3. Struktur Organisasi 

Dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan memaparkan urutan dalam  

penyusunan sabagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah penelitian, 

identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan pendidikan, 

manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan mengemukakan landasan teori yang mendukung dan 

relevan dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini mengemukakan tentang metode penelitian, variabel 

penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data, kisi kisi dan instrument penelitian, serta teknik analisis data 

penelitian.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini mengemukakan pembahasan hasil diperoleh dalam penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang bersifat 

konstruktif bagi institusi yang bersangkutan. 


