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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi kebugaran seseorang merupakan salah satu faktor yang 

menentukan tingkat kesehatannya. Seseorang yang memiliki kebugaran yang 

baik dapat dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, sehingga dalam melakukan 

aktivitas tetap menjadikan tubuh tetap bugar. Penelitian Drenowatz (2010) di 

Inggris mengenai Influence of socio-economic status on habitual physical 

activity and sedentary behavior in 8- to 11-year old children dengan hasil 

penelitian menunjukan bahwa anak yang berasal dari keluarga dengan status 

ekonomi sosial yang kurang mempengaruhi aktivitasnya, yaitu kurang aktif 

dibanding dengan anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi 

sosial  yang baik. 

Penelitian yanng dilakukan oleh Miyatake (2001) pada laki-laki 

dewasa di Jepang menunjukkan bahwa kebugaran laki-laki obesitas lebih 

rendah dibandingkan subyek normal atau borderline. Penelitian yanng 

dilakukan Bettiol (1999) diantara kelompok etnik berumur 9 tahun diInggris 

menunjukkan bahwa anak obesitas dan anak yang pendek memiliki kebugaran 

lebih buruk dibandingkan anak-anak lainnya. Dari penelitian Johnson (2000) 

di Birmingham pada anak umur 6-11 tahun diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat korelasi negatif antara kebugaran dan peningkatan jaringan lemak.. 

Sebaliknya penelitian yang dilakukan Deforce (2003) pada anak muda di 
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Flemish didapatkan bahwa subyek dengan obesitas menunjukkan kekuatan 

pegangan tangan (handgrip strength) yang lebih besar dibandingkan non 

obesitas, meskipun komponen kebugaran yang lain memiliki skor yang lebih 

rendah. Hasil penelitian mengenai kesegaran jasmani di jawa tengah 

khususnya di daerah Karanganyar pada anak SD tahun 2002 didapatkan hasil 

tingkat kesegaran jasmaninya rendah. Peningkatan kesegaran jasmani di 

lingkunga sekolah perlu dibina untuk menunjang tercapainya proses belajar 

mengajar yang optimal, karena apabila siswa mempunyai kesegaran jasmani 

yang baik akan dapat melaksanakan kewajiban belajarnya dengan baik pula. 

Namun apabila siswa memiliki tingkat kesegaran jasmani yang jelek 

dimungkinkan akan tidak mampu mengikuti atau menerima beban belajar 

yang sebetulnya ini adalah tugas dari seorang siswa. Semakin tinggi tingkat 

kesegaran jasmani siswa maka akan semakin tinggi pula kemauan siswa untuk 

belajar. Sehingga tujuan pendidikan akan tercapai, walaupun faktor yang 

mempengaruhi berbeda-beda (Hariyadi, 2011).   

Kebugaran yaitu kondisi tubuh seseorang dimana seseorang dapat 

beradaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan 

berlebihan. Kesehatan yang sempurna adalah suatu keadaan yang tidak hanya 

bebas dari penyakit, namun juga memiliki tingkat kebugaran yang optimal 

yakni suatu kondisi seseorang dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa 

kelelahan yang berlebihan serta memiliki cadangan kemampuan untuk hal 

yang bersifat kegawat daruratan (Sharkey, 2003). Hasil penelitian Bouchard 

(1993) yang melakukan penelitian mengenai kebugaran pada anak usia 9-13 
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tahun menggunakan Havard Step Test. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan yang  negatif antara obesitas yang dialami dengan tingkat kebugaran 

yaitu semakin tinggi indeks massa tubuh, maka semakin rendah tingkat 

kebugaran anak. 

Ada beberapa cara untuk mengetahui tingkat kebugaran seseorang 

salah satunya yaitu dengan menggunakan  Harvard Step test. Harvard Step test 

adalah tes kebugaran yang sederhana. Tes ini bertujuan untuk mengukur 

kebugaran kardiovaskuler untuk kerja otot dan kemampuan pemulihan kondisi 

dari kerja (Johnson, 1986). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh (IMT) terhadap tingkat 

kebugaran pada anak usia 10-12 tahun di SDN 1 Sidodadi Masaran? 

2. Apakah ada hubungan antara Aktifitas Fisik terhadap tingkat kebugaran 

pada anak usia 10-12 tahun di SDN 1 Sidodadi Masaran? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini adalah hubungan antara indeks massa 

tubuh (IMT) dan aktivitas fisik terhadap tingkat kebugaran pada anak usia 10-

12 tahun di SDN 1 Sidodadi Masaran pada tingkat kebugaran 

kardiovaskulernya. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara  IMT dengan  kebugaran kardiorespirasi 

anak usia 10-12 tahun di SDN 1 Sidodadi Masaran 

2. Mengetahui hubungan antara  aktifitas fisik  dengan  kebugaran 

kardiorespirasi anak usia 10-12 tahun di SDN 1 Sidodadi Masaran 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

Sebagai masukan bagi guru di sekolah tersebut untuk meningkatkan serta 

memelihara tingkat kesegaran jasmani siswa sehingga dapat mendukung 

tercapainya prestasi belajar yang maksimal. 

2. Manfaat praktisi 

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya kedokteran dan fisioterapi olah raga, dengan adanya data-data 

tentang kebugaran serta menambah khasanah pengetahuan mengenai 

komponen-komponen kebugaran dan upaya dalam menjaga kesehatan. 


