
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 yang telah menjadi pandemi global saat ini menuntut 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

dengan adanya surat edaran nomor 36962/MPK.A/HK/2020. Perihal pembelajaran 

dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan Covid-19 bagi guru dan siswa 

untuk semua jenjang sekolah di seluruh Indonesia. Sehingga secara tidak langsung 

sekolah dalam waktu singkat harus memikirkan strategi pembelajaran jarak jauh 

sesuai dengan kompetensi guru, siswa, orang tua maupun dari sarana yang dimiliki. 

Diberlakukan pembelajaran daring di sekolah bertujuan untuk memutus 

rantai penyebaran Covid-19. Sehingga mengharuskan guru melaksanakan WFH 

(Work From Home) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kondisi 

kegiatan pengajaran yang tiba-tiba berubah drastis menjadi tantangan bagi semua 

guru, termasuk guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

Mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah mata 

pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari siswa di masa sekarang ini, karena 

dengan pengetahuan mengenai kesehatan dan praktik olahraga dapat membentengi 

diri salah satunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) untuk 

mencegah Covid-19. Dengan olahraga teratur menjadi salah satu cara untuk 

menjaga kesehatan. 

Pembelajaran di rumah pastinya memiliki tantangan tersendiri terutama 

untuk guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pembelajaran di rumah 

tentunya harus mampu untuk meningkatkan taraf kebugaran siswa, keterampilan 

motorik dan nilai-nilai yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan sosial. Sehingga 

materi pelajaran harus disusun ulang secara seksama agar pengalaman belajar 

pendidikan jasmani didapatkan oleh peserta didik, namun disesuaikan dengan 

kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. 
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Hasil wawancara dengan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

di SD Negeri 02 Sragen, terkait dengan apa saja yang menjadi kendala dalam proses 

pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan selama ini. Guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan mendapatkan beberapa kendala dalam proses 

pembelajaran jarak jauh yang mereka laksanakan. Kendala umum yang dihadapi 

dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh diantaranya tidak semua siswa 

memiliki fasilitas media mengajar elektronik (komputer, hp android), tidak semua 

siswa mampu mengakses internet, akses internet terbatas setiap wilayah, dan tidak 

dapat dipungkiri bahwa masih ada guru pendidikan jasmani yang belum mampu 

memanfaatkan media mengajar elektronik berbentuk hardware dan software. 

Jika guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tidak dapat 

beradaptasi dengan cepat dalam menindak lanjuti rintangan tersebut, prestasi 

akademik siswa sudah pasti akan terpengaruh bahkan kekhawatiran para ahli 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan akan ancaman yaitu siswa kekurangan 

gerak yang dapat menimbulkan masalah kebugaran jasmani dan berbagai macam 

penyakit yang menderita anak, karena sistem imunitas yang lemah. Tanggung 

jawab dan peran guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan benar-benar di 

uji di masa pandemi Covid-19 ini. Pembelajaran difokuskan dalam pembahasan 

mengenai pandemi Covid-19, serta bagaimana menjaga imunitas dan daya tahan 

tubuh melalui latihan fisik, menjaga pola makan, dan pola tidur yang baik. 

Setiap manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari memerlukan kondisi 

jasmani yang baik. Tingkat kesegaran jasmani seseorang akan berpengaruh 

terhadap kesiapan fisik maupun pikiran untuk sanggup menerima beban kerja. Hal 

ini juga berlaku bagi siswa, dimana seorang siswa mempunyai tugas belajar. Tugas 

belajar tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila siswa mempunyai 

tingkat kesegaran jasmani yang baik. 

Siswa dengan kesegaran jasmani yang baik akan mampu melaksanakan 

aktivitas belajarnya dengan lancar, serta memiliki sistem imunitas yang baik. Siswa 

tidak akan mudah lelah dan mudah terkena penyakit. Hal ini akan memperlancar 

proses belajar mengajar di sekolah. Kesegaran jasmani dapat dimiliki oleh siswa 
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dengan berbagai macam usaha. Diantaranya adalah dengan melakukan aktivitas 

olahraga yang teratur. Selain itu juga harus didukung dengan mengkonsumsi 

makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh. 

Nuharsono (2006: 52) menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah 

kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari 

dengan giat dan waspada tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta masih 

memiliki cadangan energi untuk menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga 

sebelumnya. Kesegaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia 

melakukan pekerjaan dan bergerak. Seseorang akan mampu berpikir dengan 

optimal dan memiliki kinerja yang baik apabila memiliki kesegaran jasmani yang 

baik. 

Kesegaran jasmani yang dibutuhkan manusia untuk bergerak dan 

melakukan pekerjaan bagi setiap individu tidak sama, sesuai dengan gerak dan 

pekerjaan yang dilakukan. Kesegaran jasmani yang dibutuhkan oleh anak berbeda 

dengan orang dewasa, dan tingkat kebutuhan jasmani itu sangat individual, semakin 

tinggi aktivitas seseorang semakin besar pula kesegaran jasmani yang dibutuhkan. 

Salah satu tujuan pendidikan jasmani di sekolah adalah untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani. Oleh karena itu, pendidikan jasmani adalah salah satu tahap atau 

aspek dari proses pendidikan keseluruhan yang berkenaan dengan perkembangan 

dan penggunaan kemampuan gerak individu yang dilakukan atas kemampuan 

sendiri serta bermanfaat dan dengan reaksi atau respon yang berkaitan langsung 

dengan mental, emosional, dan sosial. 

Upaya pihak sekolah untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswanya, 

selain pembelajaran jasmani yang diberikan seminggu sekali di SD Negeri 02 juga 

mengadakan senam seminggu sekali setiap hari jumat pagi. Meskipun di SD Negeri 

02 telah mengajarkan upaya peningkatan kesegaran jasmani siswa, akan tetapi 

jumlah pelaksanaan olahraga peserta didik masih kurang karena hanya 2 kali dalam 

seminggu. Di saat pandemi Covid-19 semua kegiatan sekolah diganti dengan 

pembelajaran daring termasuk pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan. Keadaan seperti ini tentu sangat berpengaruh terhadap kesegaran 

jasmani siswa di SD Negeri 02 Sragen. 
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Menurut Djoko Pekik Irianto (2004: 17) seharusnya peserta didik 

melakukan aktivitas olahraga seminggu perlu 3-5 kali untuk menjaga tingkat 

kesegaran jasmaninya. Karena kebugaran akan menurun 50% setelah berhenti 

olahraga atau latihan selama 4-12 minggu dan akan terus berkurang hingga 100% 

selama 10-30 minggu. 

Pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah diharapkan dapat membuat 

siswa terbiasa hidup sehat dan senang melakukan aktivitas jasmani secara aktif di 

setiap harinya. Akan tetapi dilihat dari jumlah siswa SD Negeri 02 Sragen, sarana 

dan prasarana yang ada pada saat ini masih sangat kurang memadai, karena jumlah 

sarana yang ada di SD Negeri 02 Sragen, belum sesuai dengan jumlah murid yang 

ada pada saat mengikuti jam pelajaran olahraga, demikian juga dengan prasarana 

yang ada seperti lapangan yang kurang memadai. Jumlah sarana dan prasarana 

pendidikan jasmani minimal setengah dari jumlah keseluruhan siswa. Dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani harus menghindari sistem antri lama. Selain 

menyediakan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang jumlahnya minimal 

setengah dari jumlah total siswa, guru pendidikan jasmani juga dituntut untuk 

membuat dan memodifikasi sarana dan prasarana serta membuat menarik. (Agus S. 

Suryobroto, 2004: 1) 

Selama ini model pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

di sekolah selalu berorientasi pada prestasi itu sudah mulai digantikan dengan 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan berorientasi pada 

peningkatan kesegaran jasmani melalui permainan. Keterbatasan fasilitas selalu 

menjadi kendala pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Seorang guru 

sebaiknya tidak terpaku pada fasilitas yang ada untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani siswa. Seorang guru sebaiknya memodifikasi alat yang ada agar 

perkembangan kesegaran jasmani siswa di sekolah tetap tercapai. 

Kesegaran jasmani yang baik akan sangat membantu siswa dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari baik di sekolah maupun kegiatan lainnya. Siswa tidak akan 

mudah mengantuk, lesu, dan lemas jika memiliki kesegaran jasmani yang baik. 

Kenyataan yang terjadi masih ada beberapa siswa kelas IV dan V di SD Negeri 02 

Sragen  yang  mudah  mengalami  kelelahan  ketika  mengikuti  pembelajaran 
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penjasorkes di sekolah. Ditambah saat pandemi Covid-19 ini peserta didik harus 

belajar secara daring, sehingga guru pendidikan jasmani tidak bisa memantau 

kondisi kesegaran jasmani peserta didik di SD Negeri 02 Sragen. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui dan mengadakan penelitian mengenai tingkat kesegaran jasmani siswa 

kelas IV dan V di SD Negeri 02 Sragen, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen 

Tahun Ajaran 2020/2021. Sampai saat ini tingkat kesegaran jasmani siswa belum 

pernah diketahui karena di SD Negeri 02 Sragen belum pernah diadakan tes 

kesegaran jasmani terhadap peserta didik. Apabila kesegaran jasmani bagus maka 

perlu dipertahankan, dan jika masih kurang harus ditingkatkan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Perlunya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan 

pembelajaran pendidikan jasmani di SD Negeri 02 Sragen. 

2. Perlunya variasi metode pembelajaran yang di lakukan oleh guru di SD Negeri 

02 Sragen. 

3. Belum pernah diadakan pengukuran tingkat kesegaran jasmani siswa kelas IV 

dan V SD Negeri 02 Sragen. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu 

diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksud untuk memperjelas permasalahan 

yang akan diteliti oleh peneliti sebab mengingat keterbatasan waktu dan 

kemampuan peneliti. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 02 Sragen Tahun 

Ajaran 2020/2021. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana tingkat kesegaran jasmani 

siswa kelas IV dan V SD Negeri 02 Sragen Tahun Ajaran 2020/2021?” 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesegaran jasmani 

siswa kelas IV dan V SD Negeri 02 Sragen Tahun Ajaran 2020/2021. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari segi 

manfaat secara praktis dan teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa dapat terdorong 

untuk melakukan aktivitas jasmani untuk mencapai kehidupan yang lebih 

baik. 

b. Bagi Guru 

Sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan tugasnya mengajar 

penjasorkes, sehingga guru akan selalu memperhatikan dan berupaya untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani para siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program-program 

sekolah dalam rangka meningkatkan kesegaran jasmani siswa. 

d. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan penerapan ilmu yang 

telah dipelajari di perguruan tinggi. 

2) Penelitian ini menjadi bekal dan menambah kesiapan untuk menjadi 

pendidik di masa mendatang.
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e. Bagi Masyarakat 

Sebagai tolak ukur bagi kesehatan dan kehidupan yang seimbang 

dengan kesegaran jasmani. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai tambahan bacaan di perpustakaan sekolah. 

b. Dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai pedoman untuk melaksanakan 

penelitian tingkat kesegaran jasmani siswa 
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