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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan olahraga merupakan kegiatan yang tiada putus-putusnya, 

bahkan dapat dikatakan bahwa olahraga sudah merupakan suatu bagian dari 

kegiatan hidup manusia. Dengan berolahraga terutama olahraga kesehatan akan 

dapat memelihara dan meningkatkan derajat hidup manusia. Tanpa olahraga akan 

terjadi penurunan kesehatan dan memperbesar kemungkinan terserang penyakit 

non infeksi. 

Kebugaran jasmani merupakan salah satu faktor penting untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Kita selalu dituntut tampil dalam kondisi prima 

untuk menjalani kesibukan yang semakin meningkat. Namun, saat ini kebugaran 

jasmani telah mulai dilupakan. Kebanyakan orang tidak menyempatkan diri 

melakukan latihan untuk memelihara kebugaran jasmaninya, akibatnya orang 

cenderung merasa kelelahan saat melakukan aktivitas hidupnya. Secara singkat, 

kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan 

pekerjaan rutin sehari-hari dengan giat dan semangat tanpa merasa kelelahan, dan 

masih mempunyai cadangan energi sisa cukup untuk menikmati waktu luang. 

Kebugaran jasmani merupakan salah satu komponen dalam kehidupan 

manusia yang sangat diperlukan, agar segala aktivitas sehari-hari dapat berjalan 

dengan baik. Kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan cara melakukan aktivitas 

jasmani secara teratur, terukur, dan terprogram. Kebugaran jasmani yang baik 

merupakan modal dasar utama bagi seseorang untuk melakukan aktivitas fisik 

secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan 

kelelahkan  yang berarti. Dengan memiliki kebugaran Jasmani yang baik, maka 

seseorang diharapkan akan mampu bekerja secara optimal, produktif dan efisien, 

tidak mudah terserang penyakit, dan belajar menjadi lebih semangat dan mencapai 

prestasi yang baik pula. 
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Kebugaran jasmani erat kaitanya dengan kegiatan manusia dalam 

melakukan pekerjaan dan bergerak. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan untuk 

mendukung aktivitas sehari-hari (pekerjaan) seseorang agar pekerjaan atau 

aktivitas tersebut optimal. Pekerjaan atau aktivitas pun dapat mempengaruhi 

kebugaran jasmani seseorang. Kebugaran jasmani yang tinggi merupakan modal 

essensial untuk menyelesaikan kegiatan secara bergairah, efektif, dan efisien, 

sehingga berakibat pada produktivitas, dan semuanya itu dijadikan salah satu 

indikator kualitas sumberdaya manusia yang sangat diharapkan ada pada diri 

individu sebagai bagian dari masyarakat yang sedang aktif dalam melakukan 

pembangunan. 

Bisa dikatakan pula bahwa tingkat kebugaran jasmani yang baik 

memberikan seseorang kesanggupan pada seseorang untuk menjalankan hidup 

yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap pembebanan yang banyak. 

Sajoto (1995:8-11) mengungkapkan kondisi fisik atau kesegaran jasmani adalah 

satu kesatuan yang utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan 

begitu saja. Baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Disebutkan pula bahwa 

komponen kondisi fisik meliputi: kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya 

lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan ketepatan. 

Akhir-akhir ini baru disadari betapa pentingnya aktivitas pendidikan 

jasmani dan olahraga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 

kebugaran jasmani. Dalam kehidupan modern ini kehidupan manusia di kelilingi 

oleh perangkat-perangkat yang didesain dan diciptakan agar hidup seba mudah 

dan praktis, tanpa memerlukan kerja dan gerak yang lebih banyak. 

Pembangunan bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia 

seutuhnya, yang meliputi semua segi kehidupan, termasuk segi kesehatan. 

Pembangunan kesehatan ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. 

Melihat perkembangan dalam setiap kehidupan sekarang ini bahwa 

kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan akan kegiatan yang di 

namakan olahraga. Olahraga berperan penting dalam mewujudkan kehidupan 

manusia yang sehat jasmani dan rohani, di samping itu olahraga biasa dijadikan 



3 
 

 
Niara Ayu Benny, 2013 
Perbedaan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Yang Mengikuti Ekstrakurikuler Bola Basket Dengan 
Futsal Di SMPN 1 Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2013 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

sebagai alat untuk memupuk perpaduan antara sesama manusia dengan cara 

silaturahmi. Pada saat ini olahraga sudah menjadi budaya meliputi aspek ekonomi, 

pendidikan dan sosial yang tidak lagi hanya berfungsi semata-mata sebagai 

permainan dan pengisi waktu luang. 

Bangsa Indonesia menetapkan gerakan olahraga bahwa meningkatkan 

usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus dilakukan secara 

sistimatis dan komprehensif melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat 

pembinaan demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di tingkat 

internasional. 

Bibit atlit yang unggul dengan pengolahan dan proses kepelatihan secara 

ilmiah, barulah muncul prestasi atlit semaksimal mungkin pada umur-umur 

tertentu, atlit berbakat usia muda dapat ditemukan disekolah-sekolah (SD, SMP, 

SMA ) klub, organisasi pemuda, dan kampung.  

Sekolah merupakan lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi. 

Segala kegiatannya direncanakan dan diatur dengan kurikulum dan untuk 

menghadapi perkembangan zaman, kurikulum selalu diadakan perubahan,  di 

perbaiki dan di sempurnakan agar apa yang diberikan sekolah terhadap anak 

didiknya dapat digunakan untuk menghadapi tantangan hidup di masa sekarang 

atau di masa yang akan datang, sehingga sekolah sebagai tempat untuk belajar 

agar tujuan hidup atau cita-citanya dapat tercapai. Hal ini berlaku pula pada mata 

pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. 

Kebugaran jasmani di lingkungan sekolah perlu dibina dan ditingkatkan 

untuk tercapainya proses belajar mengajar yang optimal, karena siswa yang 

kebugaran jasmaninya baik maka tugas belajarnya dapat dilaksanakan dengan 

baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tarigan F. Beltasar (2012 : 29) 

seorang siswa yang memiliki tubuh yang bugar akan mampu menjalani aktivitas 

fisik sehari-hari tanpa ada keluhan dan kelelahan yang berarti. Sebaliknya tingkat 

kebugaran jasmani yang rendah akan merupakan kendala dalam pelaksanaan 

pekerjaan, oleh karena tuntutan pekerjaan yang meminta aktifitas jasmani tidak 

dapat terpenuhi, dan ini sudah tentu berpengaruh dengan tingkat produktivitasnya. 
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Salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran tubuh adalah melalui 

olahraga yang dilakukan secara teratur, terukur, terprogram, sistematis dan selalu 

meningkat. Pembinaan kondisi fisik melalui olahraga merupakan pondasi untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, sehingga dapat beraktivitas dengan baik. 

Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari 

kemungkinan cedera pada saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang lebih 

berat. Kurangnya daya tahan tubuh, kelenturan persendian, kekuatan otot, 

kecepatan dan kelincahan merupakan penyebab utama timbulnya cedera olahraga. 

Pendidikan jasmani  dalam pelaksanaannya mempunyai tiga kegiatan 

yaitu: intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui tahap tatap muka yang alokasi 

waktunya telah ditentukan dan struktur program yang bertujuan mencapai 

kemampuan minimal untuk bidang studi. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan 

yang dilakukan diluar jam pelajaran biasa yang bertujuan agar siswa lebih 

menghayati apa yang di pelajari  dalam kegiatan intrkurikuler. Sedangkan 

kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri adalah kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah ataupun 

diluar sekolah untuk lebih memperluas atau kemampuan peningkatan dan 

penerapan nilai pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai 

mata pelajaran. 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler pada umumnya adalah untuk 

mengembangkan bakat siswa sesuai dengan minatnya. Selain itu, kegiatan 

ekstrakurikuler juga untuk mengisi waktu luang anak pada kegiatan yang positif 

dan dapat lebih memperkaya keterampilan, memperluas wawasan, daya 

kreativitas, jiwa sportivitas, meningkatkan rasa percaya diri, dan lain sebagainya. 

Akan lebih baik lagi apabila siswa mampu memberikan prestasi yang gemilang di 

luar sekolah sehingga dapat mengharumkan nama sekolah. 

Meskipun secara akademis nilai dari ekstrakurikuler tidak masuk secara 

langsung ke nilai rapot, namun kegunaannya jauh lebih bermanfaat dari pada tidak 

melakukan aktivitas di luar jam belajar. Pada saat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler, siswa bisa menggali dan mengembangkan potensi dirinya. 
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Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan pada siang hari setelah pulang 

sekolah agar tidak mengganggu kegiatan intrakurikuler. 

Tujuan kegiatan ekstrakuler lainnya adalah meningkatkan dan 

memantapkan pengetahuan siswa, mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan 

keterampilan dalam upaya pembinaan pribadi, mengenal hubungan antara mata 

pelajaran dengan kehidupan masyarakat. Ruang lingkung kegiatan ekstrakurikuler 

mencakup semua kehidupan yang dapat menunjang dan mendukung kegiatan 

kurikuler dengan ciri-ciri : telah memperluas wawasan, mengandung penerapan 

berbagai bidang mata pelajaran yang pernah dipelajari, memerlukan 

pengorganisasian tersendiri mengingat tugas dan kegiatan yang komplek, 

dilakukan di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu 

upaya pembinaan olahraga yang ada di sekolah yang meliputi : bola voli, bola 

basket, futsal, pramuka, OSIS, PMR, dan PASKIBRA. 

Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal dengan bola basket adalah 

siswa yang memiliki dasar keterampilan olahraga tersebut. Dalam permainan 

futsal dengan bola basket  membutuhkan kekuatan tangan dan kaki sehingga 

dibutuhkan kebugaran jasmani yang bagus. Dengan kebugaran jasmani yang baik 

siswa diharapkan dapat melakukan aktivitas fisik di dalam maupun luar sekolah 

dengan baik. Program latihan yang diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler futsal 

maupun basket  relatif sama, yaitu meliputi latihan teknik dan juga latihan fisik, 

yang dilaksanakan baik dalam bentuk permainan taktis maupun bermain 

sesungguhnya. 

Pada kegiatan ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 1 Paseh dengan 

ekstrakulikuler Futsal keduanya mempunyai kesamaan yaitu sama-sama olahraga 

permainan dan sama melibatkan aktivitas fisik yang cukup tinggi. Dari kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut sudah disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan 

oleh kedua ekstrakurikuler itu. Dari kenyataan tersebut dimana kedua jenis 

kegiatan ektrakurikuler di SMPN 1 Paseh yaitu ekstrakurikuler bola basket dan 

ektrakurikuler futsal yang sama-sama melibatkan aktifitas fisik yang merupakan 

komponen penunjang kebugaran jasmani akan tetapi intensitas latihannya 

berbeda, maka penulis terarik melakukan kajian tentang “Perbedaan tingkat 
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kebugaran jasmani antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket 

dengan yang mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 1 Paseh Kabupaten 

Bandung Tahun 2013.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat merumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

bola basket di SMPN 1 PASEH Kabupaten Bandung Tahun 2013. 

2. Bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

Futsal di SMPN 1 PASEH Kabupaten Bandung Tahun 2013. 

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler bola basket dengan futsal di SMPN 1 PASEH 

Kabupaten Bandung Tahun 2013. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMPN 1 PASEH Kabupaten 

Bandung Tahun 2013. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler Futsal di SMPN 1 PASEH Kabupaten Bandung 

Tahun 2013. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran jasmani 

antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket dengan futsal di 

SMPN 1 PASEH Kabupaten Bandung Tahun 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak yaitu : 

1. ManfaatTeoritis 
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Secara teoritis penilitian diharapkan dapat diketahui sejauhmana tingkat 

kebugaran jasmani para peserta kegiatan ekstrakurikuler futsal dan bola basket. 

Dengan diketahui tingkat kebugaran jasmani diharapkan dapat  dapat menunjang 

aktivitas siswa baik dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstakurikuler, maupun 

kegiatan sehari-hari. Bagi keilmuan diharapkan bermanfaat sebagai sumber 

informasi dan sumber kajian dalam ilmu pengetahuan tentang tingkat kebugaran 

jasmani. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini; 

a. Bagi siswa, sebagai motivasi untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan 

kebugaran jasmaninya. Dengan mengetahui sejauh mana tingkat kebugaran 

jasmaninya ini diharapkan akan lebih meningkatkan kebugaran jasmaninya 

untuk melakukan aktivitas yang lebih baik dan lebih berprestasi. 

b. Bagi para pelatih baik basket maupun futsal, dapat dijadikan masukan 

mengenai gambaran status kebugaran jasmani para anak latihannya, sehingga 

dapat lebih mudah dan terarah dalam usaha meningkatkan kondisi fisik anak 

latihnya untuk berprestasi dan menentukan program latihan yang sesuai. 

c. Bagi guru penjas, merupakan alat untuk mengevaluasi sehingga lebih dapat 

aktif, kreatif dan inovatif dalam membina atau melatih siswa melalui kegiatan 

ektrakurikuler. 

d. Bagi sekolah, setelah mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswanya, dapat 

merencanakan dan mewujudkan model latihan yang efektif dan efisien dalam 

melatih ekstrakurikuler futsal dan bola basket. 

e. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk 

pengembangan dan pengetahuan tentang tingkat kebugaran jasmani. 

 

E. Batasan Penelitian 
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Karena keterbatasan dari segi waktu, kesempatan dan kemampuan, maka 

peneliti hanya membahas tentang tingkat kebugaran jasmani siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler bola basket dan ekstrakurikuler futsal. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah penafsiran dan salah pengertian istilah dalam 

penelitian ini maka perlu suatu batasan-batasan dan penegasan istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian ini. 

1. Tingkat Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani adalah derajat sehat dinamis seseorang yang menjadi 

kemampuan dasar untuk melaksanakan tugas yang dilaksanakan. 

2. Ektrakurikuler Bola Basket 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler bola 

basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim 

beranggotakan masing-masing lima orang yang saling bertanding mencetak 

poin memasukan bola ke dalam keranjang lawan.  

3. Ekstrakurikuler  Futsal 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler futsal 

adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu dengan satu regunya 

sebanyak lima orang dengan tujuan memasukkan bola sebanyak-banyaknya 

ke gawang lawan. 

4. Siswa SMPN 1 PASEH 

Siswa dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 1 Paseh yang mengikuti 

ekstrakurikuler bola basket dan futsal. 

 


