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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kebugaran Fisik 

Kebugaran fisik adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan 

pekerjaan sehari-hari dengan giat, tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta 

dengan cadangan energi yang tersisa ia masih mampu menikmati waktu luang dan 

menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya (Wahjoedi, 2001). 

Kebugaran fisik didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan suatu 

tugas rutin dalam jangka yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang 

berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melaksanakan aktifitas yang 

bersifat mendadak (Nala, 2015). Kemampuan optimal untuk melakukan tugas 

sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta masih memiliki tenaga 

cadangan untuk melakukan pekerjaan mendadak (Pangkahila, 2015). 

Kebugaran fisik adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan 

sehari-hari dengan ringan tanpa merasakan kelelahan yang berarti dan masih 

mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain (Wahyuni dkk, 

2010). Physical fitness (kebugaran fisik) yaitu badan yang sehat dan segar. 

Kebugaran fisik sebagai suatu konsep yang mempunyai ruang lingkup yang cukup 

luas yang salah satunya merupakan kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap 

beban fisik yang diberikan kepada tubuh saat melakukan aktifitas berlebih tanpa 

merasakan kelelahan. (Gladi, 2012 dalam Mubarok, 2015). Muthohir (2016) 

kebugaran fisik merupakan kondisi yang mencerminkan kemampuan seseorang 

untuk melakukan tugas dengan produktif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, kebugaran jasmani akan menggambarkan 

kehidupan seseorang secara harmonis, penuh semangat dan kreatif. Dengan kata 

lain, orang yang bugar adalah orang yang berpandangan sehat, cerah terhadap 

kehidupannya baik untuk masa kini maupun masa depan, menjaga harga diri dan 

memiliki pergaulan dengan sesama manusia (Wahjoedi, 2001). 

Kebugaran jasmani dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: kebugaran 

jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan keterampilan gerak (Wahjoedi, 2001). 

2.1.1 Kebugaran fisik yang berhubungan dengan kesehatan (health related 

fitness) 

Kebugaran fisik yang berhubungan  dengan kesehatan (health related 

fitness) meliputi: daya tahan jantung-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, 

kelentukan, dan komposisi tubuh. Daya tahan jantung-paru adalah kapasitas 

sistem jantung, paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat 

melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti (Wahjoedi, 2001). 

Daya tahan jantung-paru sangat penting untuk menunjang kerja otot 

dengan mengambil oksigen dan menyalurkannya keseluruh jaringan otot yang 

sedang aktif sehingga dapat digunakan untuk proses metabolisme tubuh 

(Wahjoedi, 2001). Daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk 

melakukan kontraksi yang beruntun atau berulang-ulang terhadap suatu beban 

submaksimal dalam jangka waktu tertentu (Wahjoedi, 2001). 
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Kekuatan otot adalah tenaga, gaya atau tegangan yang dapat dihasilkan 

oleh otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi dengan beban maksimal. 

Seseorang mungkin memiliki kekuatan pada bagian otot tertentu namun belum 

tentu memiliki bagian otot lainnya (Wahjoedi, 2001). Pada pengukuran kekuatan 

otot, yang diukur adalah kekuatan kontraksi volinter maksimal (maximal 

voluntary contraction-MVC), dimana kekuatan otot harus maksimal dan kontraksi 

tidak terjadi akibat rangsang eksternal tetapi benar-benar secara sukarela (volunter 

atau voluntary) (Wahjoedi, 2001). 

Terdapat empat jenis kontraksi otot yang penting untuk diketahui, yaitu: 

kontraksi isotonik, kontraksi isometrik, kontraksi eksentrik dan kontraksi kinetik. 

Kontraksi isotenik adalah suatu kontraksi yang ditandai oleh pemendekan otot 

yang menyebabkan terjadinya gerakan yang berlawanan arah dengan gaya beban 

atau dengan kata lain menjadikan beban terangkat (Wahjoedi, 2001). Kontraksi 

isometrik adalah suatu kontraksi yang tidak ditandai oleh pemendekan atau 

pemanjangan otot dimana tegangan otot meningkat selama kontraksi dan beban 

tidak berpindah (Wahjoedi, 2001). Konktarksi eksentrik adalah suatu kontraksi 

yang ditandai adanya pemanjangan otot dimana gerakan terjadi searah dengan 

gaya beban berupa gerakan mengembalikan beban ketempatnya (Wahjoedi, 

2001). Kontraksi isokinetik adalah suatu kontraksi yang menyebabkan terjadinya 

pemendekan otot dengan kecepatan yang tepat dan menempuh ruang gerak sendi 

secara penuh (Wahjoedi, 2001). 

Berdasarkan pengertian ini, dapat dirumuskan pengertian  kekuatan otot 

menjadi dua, yaitu: kekuatan dinamik dan kekuatan statik. Kekuatan dinamik 
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(dynamic strength) adalah daya atau tenaga maksimal yang dihasilkan oleh otot 

atau sekelompok otot selama kontraksinya yang menimbulkan gerakan menempuh 

ruang gerak sendi penuh. Dapat berupa kekuatan isotonik atau eksentrik namun 

apabila dalam kontraksi isotonik tersebut otot atau sekelompok otot memendek 

dengan kecepatan yang tetap, maka gaya atau tenaga yang dihasilkannya disebut 

kekuatan isokinetik (Wahjoedi, 2001). Kekuatan statik (static strength atau 

isometric strength) adalah suatu tenaga atau gaya maksimal yang dihasilkan otot 

atau sekelompok otot dalam keadaan statis tanpa terjadi pemendekan atau 

pemanjangan otot (Wahjoedi, 2001). 

Kelentukan (Flexibility) adalah kesanggupan tubuh atau anggota gerak 

tubuh untuk melakukan gerakan pada sebuah atau menempuh beberapa sendi 

seluas-luasnya (Nala, 2015). Kelentukan berperan nyata hampir pada seluruh 

gerak manusia sehingga pada aktivitas olahraga sangat penting untuk menopang 

kinerja dan keindahan gerak (art of movement). Terkait dengan kesehatan, maka 

kelentukan merupakan salah satu parameter atau tolok ukur kesembuhan akibat 

cedera dan penyakit-penyakit muskuloskeletal (Wahjoedi, 2001) 

Komposisi tubuh (body composition) digambarkan dengan berat badan 

tanpa lemak dan berat lemak. Berat badan tanpa lemak terdiri dari masa otot, 

tulang dan organ-organ tubuh. Masing-masing unsur tersebut memiliki komposisi 

sebagai berikut: 

a. Masa otot  : 40-50% 

b. Tulang   : 16-18% 

c. Organ-organ tubuh : 29-39% 
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Sedangkan berat lemak dinyatakan dalam persentasenya terhadap berat 

badan total. Secara umum dapat ditarik konklusi bahwa semakin kecil persentase 

lemak, maka akan semakin baik kinerja seseorang (Wahjoedi, 2001). 

2.1.2 Kebugaran fisik yang berhubungan dengan keterampilan (skill related 

fitness) 

Kebugaran fisik yang berhubungan dengan keterampilan gerak (skill 

related fitness) meliputi: kecepatan, kecepatan reaksi, daya ledak, kelincahan, 

keseimbangan, ketepatan, dan koordinasi. 

Kecepatan (speed) adalah kemampuan tubuh untuk mengerjakan suatu 

aktivitas berulang yang sama serta berkesinambungan dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya (Nala, 2015). Kecepatan reaksi (reaction speed) adalah 

waktu yang diperlukan untuk memberikan respon kinetik setelah menrima suatu 

stimulus atau rangsangan (Wahjoedi, 2001). 

Rangsangan (stimulus) untuk reaksi tersebut dapat bersumber dari: 

pendengaran, pandangan (visual), rabaan maupun gabungan antara pandangan dan 

rabaan. 

Daya ledak (power) adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas secara 

tiba-tiba dan cepat dengan mengerahkan seluruh kekuatan dalam waktu yang 

singkat (Nala, 2015). 

Kelincahan (agility) adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk 

mengubah arah gerakan secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi (Nala, 

2015). 
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Keseimbangan (balance) adalah kemampuan untuk mempertahankan 

posisi atau sikap tubuh secara tepat pada saat melakukan gerakan. Keseimbangan 

tersebut dapat berupa keseimbangan statis  (static balance) pada saat berdiri 

maupun keseimbangan dinamis (dynamic balance) pada saat melakukan suatu 

gerakan tertentu (Wahjoedi, 2001). 

Ketepatan (accuracy) adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan 

gerakan bebas menuju ke suatu sasaran (Nala, 2015). 

Koordinasi (coordination) adalah kemampuan tubuh untuk 

mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi gerakan tunggal yang 

harmonis dan efektif (Nala, 2015). 

Dengan mencermati uraian di atas, maka pengukuran kebugaran jasmani 

(physical fitness) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tes kebugaran jasmani 

yang ideal adalah mencerminkan seluruh komponen kebugaran jasmani. Akan 

tetapi tanpa mengurangi makna dari satu kesatuan komponen tersebut dengan 

didasari pengukuran secara ilmiah, maka berbagai tes yang telah berkembang dan 

dipergunakan. Tes kebugaran tersebut antara lain adalah: tes naik turun bangku 

(metode sharkey, Kash dan Harvadr), tes jalan atau lari 12 menit dan tes jalan 

atau lari 2,4 km (Wahjoedi, 2001) 

Mengingat daya tahan kardiovaskuler dianggap sebagai komponen pokok 

dalam kebugaran jasmani, maka berbagai tes yang dipergunakan untuk mengukur 

daya tahan kardiovaskuler juga umum dipergunakan untuk mengukur kebugaran 

fisik (Wahjoedi, 2001). 
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2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Fisik 

2.2.1 Umur 

Daya tahan kardiorespiratori akan semakin menurun sejalan dengan 

bertambahnya umur, namun penurunan ini dapat berkurang, bila seseorang 

berolahraga teratur sejak dini (Moeloek, 1984 dalam Ruhayati dan Fatmah, 

2011). Kebugaran meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25–30 

tahun, kemudin akan terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh 

tubuh, kira-kira sebesar 0,8–1% per tahun, tetapi bila rajin berolahraga 

penurunan ini dapat dikurangi sampai separuhnya (Buku Panduan 

Kesehatan Bagi Petugas Kesehatan, 2002 dalam Ruhayati dan Fatmah, 

2011). 

2.2.2 Jenis Kelamin 

Perbedaan kebugaran antara laki-laki dan perempuan berkaitan 

dengan kekuatan maksimal otot yang berhubungan dengan luas permukaan 

tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, hormon, 

kapasitas paru-paru, dan sebagainya. Sampai pubertas biasanya kebugaran 

pada anak laki-laki hampir sama dengan anak perempuan, tapi setelah 

pubertas kebugaran laki-laki dan perempuan biasanya semakin berbeda, 

terutama yang berhubungan dengan daya kardiorespiratori. Hal ini 

dikarenakan perempuan memiliki jaringan lemak yang lebih banyak, adanya 

perbedaan hormone testosterone dan estrogen, dan kadar hemoglobin yang 

lebih rendah (Ruhayati dan Fatmah, 2011).   
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2.2.3 Genetik 

Level kemampuan fisik seseorang dipengaruhi oleh gen yang ada 

dalam tubuh. Genetik atau keturunan yaitu sifat-sifat spesifik yang ada 

dalam tubuh seseorang dari sejak lahir. Sifat genetik mempengaruhi 

perbedaan dalam ledakan kekuatan, pergerakan anggota tubuh, kecepatan 

lari, kecepatan fleksibilitas, dan keseimbangan pada setiap orang. Selain itu, 

sifat genetik mempengaruhi fungsi pergerakan anggota tubuh dan kontraksi 

otot. Hal ini berhubungan dengan perbedaan jenis serabut otot seseorang, 

dimana serabut otot skeletal memperlihatkan beberapa struktural, 

histokimiawi, dan sifat karakteristik yang berbeda-beda (Ruhayati dan 

Fatmah, 2011). 

2.2.4 Aktivitas Fisik 

Secara teoritis tingkat kebugaran setiap orang berbeda-beda artinya 

tidak semua orang memiliki kebugaran jasmani pada kategori yang 

memadai. Aktivitas jasmani merupakan fungsi dari kebugaran jasmani maka 

seseorang yang tidak memiliki kebugaran jasmani memadai, 

produktivitasnya juga tidak akan sebaik orang yang memiliki kategori 

kebugaran baik. Begitu juga sebaliknya seseorang yang tidak melakukan 

aktivitas jasmani memadai tidak akan memiliki kebugaran yang baik 

(Mahardika, 2009). 

Kegiatan fisik sangat mempengaruhi semua komponen kebugaran 

jasmani, latihan fisik yang bersifat aerobik dilakukan secara teratur akan 
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mempengaruhi atau menigkatkan daya tahan kardiovaskular dan dapat 

mengurangi lemak tubuh (Depkes, 1994 dalam Ruhayati dan Fatmah, 2011). 

Para ahli epdemiologi membagi aktivitas fisik ke dalam dua kategori, 

yaitu aktivitas fisik terstruktur (kegiatan olahraga) dan aktivitas fisik tidak 

terstruktur (kegiatan sehari-hari seperti berjalan, bersepeda dan bekerja) 

(Williams, 2002 dalam Fatmah, 2011). Menurut Baecke (1982) dalam Ruhayati 

dan Fatmah (2011), terdapat tiga aspek bermakna dapat menggambarkan 

tingkat aktivitas fisik seseorang, yaitu pekerjaan, olahraga dan kegiatan di 

waktu luang. Banyaknya aktivitas fisik berbeda pada tiap individu tergantung 

pada gaya hidup perorangan dan faktor lainnya. 

Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat mengurangi risiko 

terhadap penyakit seperti cardiovaskuler disease (CDV), stroke, diabetes 

melitus dan kanker kolon. Selain itu juga memberikan efek positif terhadap 

penyakit seperti kanker payudara, hipertensi, osteoporosis dan risiko jatuh, 

kelebihan berat badan, kondisi muskuloskleletal, gangguan mental dan 

psikologikal dan mengontrol perilaku yang berisiko seperti merokok, alkohol, 

serta juga dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja (WHO, 2008 dalam 

Ruhayati dan Fatmah, 2011). 

Aktivitas fisik rutin dapat memberikan dampak positif bagi kebugaran 

seseorang, di antaranya yaitu: 1) peningkatan kemampuan pemakaian oksigen 

dan curah jantung, 2) penurunan detak jantung, penurunan tekanan darah, 

peningkatan efisiensi kerja otot jantung, 3) mencegah mortalitas akibat 

gangguan jantung, 4) peningkatan ketahanan saat melakukan latihan fisik, 5) 
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peningkatan tubuh (berkaitan dengan gizi tubuh), 6) meningkatkan kemampuan 

otot, dan 7) mencegah obesitas (Astrand, 1992 dalam Ruhayati dan Fatmah, 

2011). 

Kebiasaan olahraga didefinisikan sebagai suatu kegiatan fisik menurut 

cara dan aturan terentu dengan tujuan meningkatkan efisisensi fungsi tubuh 

yang hasilnya adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Sedangkan kualitas 

olahraga adalah penilaian terhadap aktivitas olahraga berdasarkan frekuensi 

dan lamanya berolahraga setiap kegiatan dalam seminggu. Olahraga dapat 

meningkatkan kebugaran apabila memenuhi syarat-syarat berikut (Depkes, 

1994 dalam Ruhayati dan Fatmah, 2011): 

2.2.4.1 Intensitas Latihan 

Makin besar intensitas latihan, makin besar pula efek latihan tersebut. 

intensitas kesegaran jasmani sebaiknya antara 60 – 80% dari kapasitas aerobik 

yang maksimal. Intensitas latihan yang dianjurkan untuk olahraga kesehatan 

adalah antara 72% dan 78% dari denyut nadi maksimal ( Ruhayati dan Fatmah, 

2011). 

2.2.4.2 Lamanya Latihan 

Jika kita menghendaki hasil latihan yang baik, berarti cukup bermanfaat 

bagi kesegaran jantung dan tidak berbahaya, maka harus berlatih sampai 

mencapai training zone yaitu selama 15 – 25 menit (Ruhayati dan Fatmah, 

2011). 
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2.2.4.3 Frekuensi Latihan 

Frekuensi latihan berhubungan erat dengan intensitas dan lamanya 

latihan. Olahraga dilakukan secara teratur setiap hari atau 3 kali seminggu 

minimal 30 menit setiap berolahraga (Ruhayati dan Fatmah, 2011). 

Pengukuran terhadap aktivitas fisik tergolong kompleks dan tidak 

mudah pendekatan telah dikembangkan, diantaranya adalah klasifikasi 

pekerjaan, observasi perilaku, penggunaan alat sensor gerakan, penandaan 

fisiologis (detak jantung) serta penggunaan calorimeter. Namun, metode yang 

paling umum digunakan saat ini adalah self-reported survey (survey dengan 

pelaporan diri) (Haskell dan Kierman, 2000 dalam Ruhayati dan Fatmah, 

2011). Pelaporan dapat dilakukan dengan kuisioner recall yang dikembangkan 

oleh Baecke, et.al (1982). 

Berdasarkan riset yang dilakukan terdapat tiga aspek yang secara 

bermakna dapat menggambarkan tingkat aktivitas fisik seseorang, yaitu 

pekerjaan, olahraga dan kegiatan di waktu luang. Oleh karena itu, kuisioner ini 

meninjau aktivitas fisik pada tiga aspek tersebut yang mencakup kategori 

terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu aktivitas fisik saat bekerja, berolahraga 

dan aktivitas fisik pada waktu luang sehingga dapat diperoleh gambaran 

keseluruhan aktivitas fisik seorang individu (Baecke, et.al, 1982 dalam 

Ruhayati dan Fatmah, 2011). 

2.2.5 Kebiasaan Merokok 

Kebiasaan merokok terutama berpengaruh pada daya tahan kardiovaskuler. 

Pada asap tembakau terdapat 4% karbonmonoksida (CO). daya ikat (afinitas) CO 
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pada hemoglobin sebesar 200–300 kali lebih kuat dari oksigen. Hal ini berarti CO 

lebih cepat mengikat hemoglobin daripada oksigen. Padahal, hemoglobin 

berfungsi mengangkut oksigen keselurug tubuh, dengan adanya ikatan CO pada 

hemoglobin maka akan menghambat pengankutan oksigen ke jaringan tubuh yang 

memerlukan (Astrand, 1992 dalam Ruhayati dan Fatmah, 2011). 

2.2.6 Status Gizi 

Ketersediaan zat gizi dalam tubuh akan berpengaruh pada kemampuan otot 

berkontraksi dan daya tahan kardiovaskuler. Untuk mendapatkan kebugaran yang 

baik, seseorang haruslah melakukan latihan-latihan olahraga yang cukup, 

mendapatkan gizi yang memadai untuk kegiatan fisiknya, dan tidur (Ruhayati dan 

Fatmah, 2011). 

2.2.7 Berat Badan Berlebih dan IMT 

Terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui yaitu obesitas, overweight, 

dan obesitas sentral. Obesitas adalah peningkatan lemak tubuh (body fat). Cara 

pengukurannya akan diterangkan kemudian. Overweight adalah peningkatan berat 

badan relatif apabila dibandingkan terhadap standar (Berbudi, 2013).  

2.2.7.1 Indeks Massa Tubuh 

Indeks massa tubuh merupakan alat atau cara yang sederhana untuk 

memantau status gizi orang dewasa, IMT tidak bisa digunakan untuk anak-anak, 

bayi baru lahir, dan wanita hamil khususnya yang berkaitan dengan kekurangan 

dan kelebihan berat badan.  

Untuk mengetahui nilai IMT ini, dapat dihitung dengan rumus berikut 

WHO 2003 dalam Berbudi, 2013: 
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    Berat Badan (Kg) 

IMT = ------------------------------------------------------- 

   Tinggi Badan (m) x Tinggi Badan (m) 

Keterbatasan IMT tidak bisa membedakan  berat seseorang yang berasal 

dari lemak, serta sistem musculosceletal (otot, dan tulang). IMT juga tidak dapat 

melihat atau mengidentifikasi pendistribusian dari lemak tubuh. Dari beberapa 

penelitian sebelumnya menyatakan bahwa standar cut off point untuk 

mendefinisikan obesitas berdasarkan IMT mungkin tidak menggambarkan risiko 

yang sama untuk konsekuensi kesehatan pada semua ras atau kelompok etnis 

(Koski, 2001). 

2.3 Cara Pengukuran Aktivitas Fisik 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) merupakan salah 

satu jenis kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur aktivitas fisik 

seseorang. IPAQ berisikan pertanyaan yang meliputi jenis, durasi dan frekuensi 

seseorang melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu tertentu misalkan dalam 

7 hari terakhir. Berbagai jenis aktivitas fisik tersebut dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu aktivitas ringan, aktivitas sedang dan aktivitas berat. 

Pengukuran aktivitas fisik dapat dilakukan dengan cara mengukur 

banyaknya energi yang dikeluarkan untuk aktivitas setiap menitnya. Metode IPAQ 

memiliki kelebihan yaitu memiliki ketelitian yang tinggi dan juga mudah di 

gunakan khususnya pada responden dewasa. Sebagai standar yang dipakai adalah 

banyaknya energi yang dikeluarkan tubuh dalam keadaan istirahat duduk yang 

dinyatakan dalam satuan METs (Metabolic Equivalent Task). Satu METs diartikan 
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sebagai energi yang dikeluarkan per menit/kg BB orang dewasa (1 METs = 1.2 

kkal/menit).  

IPAQ menetapkan skor aktivitas fisik dengan rumus:  

METs/minggu = METs Level (jenis aktivitas) X Jumlah menit aktivitas 

X Jumlah hari/minggu.  

Kategori aktivitas fisik menurut IPAQ adalah total energi yang dikeluarkan 

dalam aktivitas fisik dalam satu minggu (7 hari) terakhir, dikatakan aktivitas 

ringan jika kurang dari 600 METs/minggu, aktivitas sedang jika sebesar antara 

600 – 1500 METs/minggu, sedangkan aktivitas berat jika lebih dari 1500 

METs/minggu (Craig, dkk., 2003; IPAQ group, 2002; Wolin, dkk., 2008; Harvard 

Publication Health, 2009 dalam Aripin, 2015).  

Metode lain dengan penghitungan skor IPAQ dengan mean std.dev telah 

dilakukan di FIK UNY dengan skor IPAQ rata-rata : 7248,13 + 2420,58 METs 

(Sudibjo & Lakmi, 2015 dalam Aripin, 2015) dan penelitian di Menado juga 

memakai perhitungan skor IPAQ dengan mean std.dev dengan skor IPAQ rata-

rata : 2137,01 + 1457,53) (Novitasary, Nelly & Shirley, 2014 Dalam Aripin, 

2015). 

2.4 Pendidikan Jasmani 

2.4.1 Definisi Pendidikan Jasmani 

Definisi pendidikan jasmani yang dikemukakan adalah definisi yang 

dilontarkan pada Lokakarya Nasional tentang Pembangunan olahraga pada tahun 

1981(Gafur, 1983) : Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang 

sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan 

jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, 

kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam 

rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. 

Baley dan Field (2001; dalam Freeman, 2001). Pendidikan fisikal adalah 

aktivitas jasmani yang membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Lebih lanjut 

kedua ahli ini menyebutkan bahwa: ‘Pendidikan jasmani adalah suatu proses 

terjadinya adaptasi dan pembelajaran secara organik, neuromuscular, intelektual, 

sosial, kultural, emosional, dan estetika yang dihasilkan dari proses pemilihan 

berbagai aktivitas jasmani.’ 

Pendidikan Jasmani Menurut Mutohir (Mutohir, 1992) Olahraga adalah 

proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong 

mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang 

sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, 

perlombaan/pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh 

rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia 

Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. 

Nixon dan Cozens (1963: 51) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani 

didefinisikan sebagai fase dari seluruh proses pendidikan yang berhubungan 

dengan aktivitas dan respons otot yang giat dan berkaitan dengan perubahan yang 

dihasilkan individu dari respons tersebut. 

Dauer dan Pangrazi (1989) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani 

adalah fase dari program pendidikan keseluruhan yang memberikan kontribusi, 

https://www.blogger.com/null
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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. 

Bucher, (1979). Mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagian 

integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan, adalah proses 

pendidikan melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan organik, neuromuskuler, interperatif, sosial, dan 

emosional. 

Ateng (1993) mengemukakan; pendidikan jasmani merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani 

yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual dan 

emosional. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan 

bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan 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, jasmani, 

psikomotorik, kognitif, dan afektif setiap siswa. 

Arti Pendidikan Jasmani Pendidikan jasmani terdiri dari kata pendidikan 

dan jasmani, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang 

https://www.blogger.com/null
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atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan sesorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan 

(KBBI, 1989), jasmani adalah tubuh atau badan (fisik). Namun yang dimaksud 

jasmani di sini bukan hanya badan saja tetapi keseluruhan (manusia seutuhnya), 

karena antara jasmani dan rohani tidak dapat dipisah-pisahkan. Jasmani dan 

rohanai merupakan satu kesatuan yang utuh yang selalu berhubungan dan selalu 

saling berpengaruh. 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian 

yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. 

Lebih khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara 

gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya: hubungan dari perkembangan 

tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan 

fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia 

itulah yang menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti 

pendidikan jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik 

melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, 

https://www.blogger.com/null
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kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan 

perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka 

pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. 

2.4.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang 

menyangkut pengembangan seluruh pribadi anak didik. 

Dua prinsip utama pendidikan jasmani pertama : mengutamakan partisipasi 

semua siswa, kedua : upaya pendidikan harus dapat membentuk kebiasaan hidup 

aktif sepanjang hayat. Prinsip yang kedua berkaitan dengan usaha untuk mencapai 

kualitas hidup sehat. Bagian penting dari itu adalah kebugaran atau kesegaran 

jasmani yang dengan kata lain adalah physical fitness. Sumbangan penting dari 

aktivitas jasmani adalah terciptanya derajat kesegaran jasmani. Tujuannya adalah 

untuk mendapatakan ilmu yang lebih banyak dan pengetahuan yang luas 

mengenai pendidikan jasmani dan kesehatan. Dalam pendidikan jasmani dan 

olahraga yang dipelajari oleh siswa adalah semua cabang olahraga yang sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. Di SMPN 02 Masbagik menggunakan dua 

kurikulum yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013 sekarang. 

Kurikulum 2013 diterapkan pada siswa kelas VII dan VIII sedangkan pada kelas 

IX menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. 

2.5 Kegiatan Ekstrakurikuler 

2.5.1 Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Belajar akan lebih efektif apabila kegiatan intrakurikuler diikuti oleh 

kegiatan ekstrakurikuler. Maksud dari kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk 
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meningkatkan wawasan dan keterampilan antara pola pikir dan aktivitas jasmani. 

Demikian pula dalam belajar keterampilan, terdapat koordinasi dalam menerapkan 

pemahaman teori dan praktik yang dilandasi oleh prinsip-prinsip tertentu. 

Diharapkan siswa banyak melakukan kegiatan belajar dengan cara mengalami 

sendiri, melakukan hal-hal yang dipelajari, tidak hanya mendengar atau melihat 

tetapi dipraktikan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam-jam 

pelajaran resmi atau pada waktu liburan sekolah secara teratur dan sistematis.  

Menurut Lutan (1986) ekstrakurikuler mengandung pengertian sebagai 

berikut : “Segala aktivitas di sekolah atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan 

di luar jam-jam pelajaran wajib bagi setiap anak dan aktivitas itu termasuk dalam 

kurikuler yang tersusun bagi setiap tingkat sekolah”. 

Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah 

diluar jam pelajaran dengan tujuan siswa dapat mengembangkan bakat dan 

minatnya untuk melakukan kegiatan yang disenanginya. Kegiatan ekstrakurikuler 

di dalam suatu sekolah dapat berupa pengembangan diri, seni, olahraga, dan 

kegiatan lain yang pada dasarnya membuat siswa dapat meningkatkan bakat dan 

minatnya. Ekstrakurikuler di sekolah biasanya dilakukan pada sore hari atau 

malam hari, karena pada waktu pagi sampai siang hari siswa masih melakukan 

kegiatan belajar mengajar sebagai kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, diharapkan siswa dapat 

menyalurkan dan memupuk bakat dan potensinya melalui kegiatan tambahan 

diluar jam pelajaran, (Lutan, 1986). 



20 
 

Ekstrakurikuler dalam suatu kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam 

sekolah yang mengembangkan keterampilan dan bakat siswa yang tercantum 

dalam susunan program yang sesuai keadaan dan kebutuhan sekolah. Kedua 

kegiatan tersebut berjalan beriringan yang dapat meningkatkan potensi siswa. 

Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di sekolah diharapkan mampu mencapai 

tujuan pendidikan, yaitu aktivitas olahraga yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, 

mengembangkan prestasi dan membentuk karakter siswa, yaitu mata pelajaran 

Penjasorkes dan ekstrakurikuler olahraga. Seperti yang dikemukakan oleh Lutan 

(1986) yang dikutip oleh Muhtar (2011) bahwa “Peranan ekstrakurikuler dapat 

meningkatakan banyak faktor antara lain faktor fisik, seperti kesegaran jasmani, 

perkembangan dan pertumbuhan badan, dan faktor psikis seperti pengetahuan dan 

menanamkan sikap budi pekerti yang luhur. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan 

yang berkaitan dengan program kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat 

dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan 

tersebut. Melalui bimbingan dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat 

membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun 

di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. 

Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan 

dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai. 

Pengertian ekstrakurikuler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) (2002) yaitu: ”suatu kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di 
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dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa”. Kegiatan 

ekstrakurikuler sendiri dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib. Kegiatan ini 

memberi keleluasaan waktu dan memberikan kebebasan pada siswa, terutama 

dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat mereka. 

Program ekstrakurikuler merupakan bagian internal dari proses belajar 

yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak didik. Antara kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, bahkan 

kegiatan ekstrakurikuler perpanjangan pelengkap atau penguat kegiatan 

intrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan potensi 

anak didik mencapai tarap maksimum. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, 

dapat penulis kemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

yang menekankan kepada kebutuhan siswa agar menambah wawasan, sikap dan 

keterampilan siswa baik diluar jam pelajaran wajib serta kegiatannya dilakukan di 

dalam dan di luar sekolah. 

2.5.2 Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pasti tidak lepas dari aspek tujuan. 

Kerena suatu kegiatan yang diakukan tanpa jelas tujuannya, maka kegiatan itu 

akan sia-sia. Begitu pula dengan kegiatan ekstrakurikuler tentu memiliki tujuan 

tertentu. Mengenai tujuan kegiatan dalam ekstrakurikuler dijelaskan oleh 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995) dalam Irwan, 2010) sebagai 

berikut:  

1) Siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan keterampilan 

mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan 
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minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya yang: 

a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) berbudi pekerti 

luhur, c) memiliki pengetahuan dan keterampilan, d) sehat rohani dan 

jasmani, e) berkepribadian yang mantap dan mandiri, f) memilki rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

2) Siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan 

pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan 

dan keadaan lingkungan.  

Dari penjelasan di atas pada hakikatnya tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

yang ingin dicapai adalah untuk kepentingan siswa. Dengan kata lain, kegiatan 

ekstrakurikuler memiliki nilai-nilai pendidikan bagi siswa dalam upaya 

pembinaan manusia seutuhnya. Kesegaran jasmani erat sekali hubungannya 

dengan kegiatan manusia dalam melakukan pekerjaan dan bergerak. Kesegaran 

jasmani yang dibutuhkan manusia untuk bergerak dan melakukan pekerjaan bagi 

setiap individu tidak sama, sesuai dengan gerak atau pekerjaan yang dilakukan 

(Pusat kesegaran jasmani, 1999). Menurut Cooper (1982) yang dikutip dari 

Sudarno (1992) dalam Prayoga, 2012) seseorang yang hidup sehari-harinya lebih 

aktif akan memiliki tingkat kesegaran jasmani yang lebih baik bila dibandingkan 

dengan mereka yang hidup sehari-harinya kurang aktif. 

2.5.3. Jenis-Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler tentu berbeda-beda jenisnya, karena banyak hal 

yang memang berkaitan dengan kegiatan siswa selain dari kegiatan inti. Dengan 

beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada, siswa dapat memilih kegiatan yang 



23 
 

sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Beberapa jenis kegiatan 

ekstrakurikuler yang diprogramkan di sekolah dijelaskan oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (1995) sebagai berikut: a) Pendidikan, b) 

kepramukaan, c) Palang Merah Remaja (PMR), d) Gema Pencinta Alam, e) 

Koperasi Sekolah, f) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), g) Olahraga, dan h) 

Kesenian. Sehingga dengan demikian dari beberapa jenis ekstrakurikuler yang ada 

di sekolah peneliti khusus mengambil ekstrakurikuler olahraga karena berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti pada sekolah. 

2.5.4.  Ekstrakurikuler Olahraga 

Untuk membentuk kebugaran jasmani perlu adanya olahraga pada mata 

pelajaran wajib maupun ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan bagian 

internal dari proses belajar yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak 

didik. Antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesungguhnya tidak 

dapat dipisahkan, bahkan kegiatan ekstrakurikuler pelengkap atau penguat 

kegiatan intrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan 

potensi anak didik mencapai tarap maksimum (Lutan, 1986). 

Kegiatan ekstrakurikuler olahraga pada dasarnya merupakan pengajaran 

gerak, di mana terjadi hubungan pembina dan anak didik. Yang menjadi tekanan 

dan harus diperhatikan oleh pembina ialah mengembangkan dan menumbuhkan 

unsur-unsur pendidikan yang mencakup antara lain sebagaimana diuraikan di 

bawah ini.  

Pembinaan watak. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga merupakan alat yang 

baik untuk membina perkembangan watak para siswa, dimana dapat ditanamkan 
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sifat-sifat terpuji seperti kedisiplinan, jujur, toleransi, cara kerja sama, 

menghormati sesama, baik kawan maupun lawan, dan mematuhi peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan. 

Peningkatan keterampilan. Latihan-latihan yang dilaksanakan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat 

para siswa akan dapat meningkatkan keterampilannya. Pelaksanaan program 

ekstrakurikuler olahraga harus diatur, dibina, dibimbing, dan diarahkan oleh guru. 

Dalam hal ini guru pendidikan jasmanilah yang mempunyai kemampuan 

mengelola yaitu mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengevaluasi, sehingga dapat membantu tujuan kurikuler.  

SMPN 02 Masbagik juga aktif mengadakan kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga sebagai tempat penelitian sesuai dengan hasil observasi dan wawancara 

dengan guru mata pelajaran penjas atau guru pendidikan olahraga yang ada di 

SMPN 02 Kecamatan Masbagik pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016. Adapun 

jenis kegiatan ekstrakurikuler yang di programkan pada cabanga olahraga 

permainan dan bela diri adalah sebagai berikut: 1) cabang olahraga futsal, 2) 

cabang olahraga basket,cabang olahraga bola voli dan 4) cabang olahraga beladiri 

karate. 

Sehingga pada penelitian ini yang dijadikan sebagai fokus penelitian 

adalah pada siswa yang mengikuti pendidikan jasmani dan siswa yang mengikuti 

kegiatan tambahan ekstrakurikuler olahraga. Sampel penelitian khusus pada siswa 

laki-laki kelas VII dan kelas VIII SMPN 02 Masbagik. Adapun jumlah semua 

sampel penelitian adalah 66 siswa. 
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2.6.  Tes Pengukuran Kebugaran Fisik 

Adapun tes yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui tingkat 

kebugaran fisik siswa SMPN 02 Masbagik sesuai tes kesegaran jasmani indonesia 

(TKJI) adalah sebagai berikut: 

2.6.3.  Lari 50 meter 

a. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan 

b. Alat dan fasilitas: 1) lintasan lurus, datar, rata, tidak licin, berjarak 50 meter, 

dan masih mempunyai lintasan lanjutan, bendera start, 2) pluit, 3) tiang 

pancang, 4) stopwacth, 5) serbuk kapur, 6) permulir, 7) alat tulis. 

c. Petugas tes: 1) juru keberangkatan, 2) pengukur waktu merangkap pencatat 

hasil. 

d. Pelaksanaan:  

1. sikap permulaan: peserta berdiri dibelakang garis strat 

2. gerakan: a) pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri, 

siap untuk lari, b) pada aba-aba “ya” peserta lari secapat mungkin 

menuju garis finis menempuh jarak 50 meter. 

3. Lari masih bisa di ulangi apabila: a) pelari mencuri start, b) pelari tidak 

melewati garis finis, c) pelari terganggu dengan pelari yang lain 

4. Pengukuran waktu: pengukuran waktu dilakukan dan saat bendera 

diangkat sampai pelari melintasi garis finis 

e. Pencatat hasil 

1. Hasil yang di catat adalah waktu yang dicapai  oleh pelari untuk 

menempuh jarak 50 meter, dalam satuan waktu detik. 
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2.6.4.  Tes Gantung Angkat Tubuh Untuk Putra, dan Tes Gantung Siku 

Tekuk untuk Putri. 

a. Tes gantung angkat tubuh 60 detik untuk putra: 

1. Tujuan: tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot 

lengan dan otot bahu. 

2. Alat dan fasilitas: a) lantai rata dan bersih, b) palang tunggal yang dapat 

diatur tinggi rendahnya sesuai dengan peserta, c) stopwacth, d) serbuk 

kapur atau magnesium karbonat, dan e) alat tulis 

3. Petugas tes: a) pengamat waktu, b) penghitung gerakan merangkap 

pencatat hasil 

4. Pelaksanaan: a) sikap permulaan: peserta berdiri dibawah palang tunggal, 

kedua tangan berpegangan pada palang selebar bahu, pegangan tangan 

menghadap ke arah letak kepala. 

5. Gerakan: a) mengangkat tubuh dengan membengkokkan kedua lengan, 

sehingga dagu menyentuh atau berada diatas palang tunggal, kemudian 

kembali kesikap pertama. Gerakan ini dihitung satu kali, b) selama 

melakukan gerakan, mulai dan kepala sampai ujung kaki tetap 

merupakan satu garis lurus, c) gerakan ini dilakukan berulang-ulang, 

tanpa istirahat sebanyak mungkin selama 60 detik. 

6. Angkatan dianggap gagal dan tidak dihitung apabila: a) pada waktu 

mengangkat badan ada gerakan mengayun, b) pada waktu mengangkat 

badan posisi dagu lebih dari palang tunggal dan, c) pada waktu kembali 

kesikap awal kedua lengan tidak lurus. 
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7. Pencatatan hasil: a)  yang di hitung adalah angkatan yang dilakukan 

dengan sempurna, b) yang dicatat adalah jumlah (frekuensi) angkatan 

yang didapat dilakukan dengan sikap sempurna  tanpa istirahat selama 60 

detik, c) peserta yang tidak mampu melakukan tes angkat tubuh ini, 

walaupun telah berusaha, diberi nilai 0 (nol). 

b. Tes gantung siku tekuk untuk putri 

1. Tujuan: tes ini bertujuan untuk mengukur  kekuatan dan ketahanan otot 

lengan dan otot bahu 

2. Alat dan fasilitas derdiri dari: a) lantai rata dan bersih, b) palang tunggal 

yang dapat diatur tinggi rendahnya sesuai dengan peserta, c) stopwacth, 

d) serbuk kapur atau magnesium karbonat, e) alat tulis 

3. Petugas tes: pengukur waktu merangkap merangkap pencatat hasil 

4. Pelaksanaan: palang tunggal dipasang dengan ketinggian sedikit diatas 

kepala peserta 

5. Sikap permulaaan: peserta berdiri di bawah palang tunggal, kedua tangan 

berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan 

menghadap kearah kepala 

6. Gerakan: dengan bantuan tolakan kedua kaki, peserta meloncat keatas 

sampai dengan mencapai sikap tergantung siku tekuk, dagu berada diatas 

palang tunggal 

7. Pencatat hasil: hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta 

untuk mempertahankan sikap tersebut di atas, dalam satuan waktu 

“detik” 
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Catatan: 

Peserta yang tidak dapat melakukan sikap diatas dinyatakan gagal, diberi 

nilai 0 (nol). 

2.6.5.  Baring Duduk 60 Detik 

a. Tujuan tes: tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot 

perut. 

b. Alat dan fasilitas: 1) tatal/lapangan berumput yang rata dan bersih, 2) 

stopwatch, 3) alat tulis, 4) alsa/matras  jika diperlukan 

c. Petugas tes: 

1. Sikap permulaan: berbaring terlentang dilantai atau rumput, kedua lutut 

ditekuk dengan sudut ± 900, kedua tangan kiri dan kanan diletakkan 

disamping telinga. 

2. Petugas/peserta lain memegang atau menekan kedua pergelangan kaki, 

agar kaki tidak terangkat. 

3. Gerakan: a) gerakan aba-aba “ya” peserta bergerak mengambil posisi 

duduk sampai kedua sikunya menempel kedua paha, kemudian kembali 

pada posisi permulaan, b) gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan 

cepat tanpa istirahat selama 60 dettik. 

Catatan: 

1) Gerakan tidak dihitunt jika tangan tidak berada disamping telinga. 

2) Kedua siku tidak sampai menyentuh paha. 

3) Memperugunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh. 
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4) Pencatatan hasil: 1) hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah 

gerakan baring duduk yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 

60 detik, 2) peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk ini, 

diberi nilai 0 (nol). 

2.6.6. Loncat Tegak 

a. Tujuan tes: tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga eksplosif. 

b. Alat dan fasilita: 1) papan berskala sentimeter, warna gelap, berukuran 

30x150 cm, dipasang pada dinding yang rata atau tiang. Jarak antara lantai 

dengan angka 0 (nol) pada skala 150 cm, 2) serbuk kapur, 3) alat penghapus 

papan tulis dan, 4) alat tulis. 

c. Petugas tes: pengamat dan pencatat hasil. 

d. Pelaksanaan: 

1. Sikap permulaan: a) terlebih dahulu ujung tangan peserta diolesi dengan 

serbuk kapur atau magnesium karbonat, b) peserta berdiri tegak dekat 

dinding, kaki rapat, papan skala berada disamping kiri atau kanannya. 

Kemudian tangan yang dekat dinding diangkat lurus keatas telapak 

tangan di tempelkan pada papan berskala, sehingga meninggalkan bekas 

raihan jarinya. 

2. Gerakan: a) peserta mengambil awalan dengan posisi menekukkan lutut 

dan kedua lengan diayun kebelakang. Kemudian peserta meloncat 

setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan tangan yang terdekat 

sehingga menimbulkan bekas, b) lakukan tes ini sebanyak 3 kali tanpa 

istirahat atau diselingi oleh peserta lain. 
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e. Pencatatan hasil: 

1) Selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak. 

2) Ketiga selisihan raihan dicatat. 

3) Ambil nilai tertinggi. 

2.6.7. Lari 1000 Meter untuk Putra, dan 800 Meter untuk Putri 

a. Tujuan tes: tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung peredaran 

darah dan pernafasan. 

b. Alat dan fasilitas: 1) lintasan lari 1000 meter untuk putra dan 800 meter 

untuk putri, 2) stopwatch, 3) bendera start, 4) peluit, 5) tiang pancang dan, 

6) alat tulis. 

c. Petugas tes: 1) petugas keberangkatan, 2) pengukur waktu, 3) pencatat hasil 

dan, 4) pembantu umum. 

d. Pelaksanaan: 

1) Sikap permulaan: peserta berdiri dibelakang garis start. 

2) Gerakan: a) pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri 

untuk lari, b) pada aba-aba “ya” peserta langsung menuju garis finish, 

menempuh jarak 1000 meter untuk putra dan 800 meter untuk putri. 

Catatan: 

1) Lari diulang bilamana ada pelari mencuri start. 

2) Lari diulang bilamana pelari tidak melewati garis finish. 

e. Pencatat hasil: 1) pengambilan waktu dilakukan dan saat bendera diangkat 

sampai pelari tepat melintasi garis finish, 2) hasil yang dicatat adalah waktu 
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yang dicapai oleh pelari untuk menempuh jarak 1000 meter. Waktu dicatat 

dalam satuan detik. 

Dari penjelasan dan kajian literatur di atas yakni definisi dari kebugaran 

fisik, pendidikan jasmani, ekstrakurikuler olahraga sangat berhubungan terhadap 

peningkatan kebugaran fisik sesorang karena berkaitan dengan aktivitas olahraga. 

Aktivitas olahraga yang teratur dapat membantu menjaga kebugaran jasmani. 

Kebugaran fisik atau daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang dapat 

berlatih untuk waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan 

setelah menyelesaikan latihan tersebut (Maksum, 2007). 

 


