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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa 

dewasa. Seseorang sudah dapat dikatakan dewasa bila mencapai rentang usia 

12-21 tahun (Batubara, 2010). Pada masa ini seorang remaja juga akan 

mengalami fase pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik seperti berat 

badan, tinggi badan dan perubahan kerangka tubuh yang juga dapat 

mempengaruhi kebugaran (Husdarta dan Kusmaedi, 2012). 

Kebugaran adalah kemampuan fisik yang dapat menyesuaikan fungsi 

tubuh terhadap tugas dengan berbagai macam keadaan lingkungan secara 

efisien tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum 

datang tugas selanjutnya (Griwijoyo dan Sidik, 2012). Kebugaran sangat 

penting dimiliki oleh setiap manusia terutama remaja, karena pada masa 

remaja merupakan masa yang baik untuk mengoptimalkan potensi. Banyaknya 

kegiatan juga membuat mereka harus memiliki kebugaran yang baik 

(Husdarta dan Kusmaedi, 2012). 

Perbedaan kebugaran seorang remaja sangat dipengaruhi oleh gaya 

hidupnya. Dibanding dengan remaja yang tidak melakukan kegiatan olahraga, 

remaja yang melakukan kegiatan olahraga akan memiliki kebugaran yang 

lebih baik (Nugroho, 2015). Kebugaran yang baik akan memberikan dampak 

yang positif terhadap hasil belajar siswa (Rhestu, 2013). Namun saat ini 
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banyak remaja yang tidak mampu mengatur waktu untuk berolahraga 

sehingga mengalami penurunan kebugaran (Poole dan Davies, 2015). 

Berdasarkan tes kebugaran yang dilakukan Pusat Pengembangan 

Kualitas Jasmani menunjukkan pada tahun 2010 sebanyak 12.240 siswa 

tingkat SD, SMP, SMA/SMK di 17 provinsi didapat hasil tingkat kebugaran 

baik 17 %, sedang 38% dan kurang sebesar 45% (Depkes, 2014). Ada 

berbagai macam cabang olahraga yang dapat dijadikan pilihan untuk menjaga 

kebugaran salah satunya adalah taekwondo. Selain untuk melindungi diri dari 

kejahatan taekwondo dapat dijadikan pilihan untuk meningkatkan kebugaran. 

Taekwondo adalah suatu latihan beladiri yang dirancang untuk 

mempertahankan diri, memanfaatkan tangan dan kaki sebagai senjata dalam 

pertahanan (Shirley dan Shamay, 2014). 

Taekwondo yang dilakukan dengan rutin dapat meningkatkan kondisi 

fisik dan efisiensi otot pernafasan. Hal ini dikarena pada saat latihan seperti 

latihan kyoruki dan poomsae akan melibatkan semua kelompok otot, sehingga 

dapat memompa jantung dan meningkatkan sirkulasi darah keseluruh tubuh 

(Bandoim, 2015). Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dosis latihan 

sangat penting untuk diperhatikan, yaitu latihan dilakukan dengan frekuensi 

sebaiknya 2-3 kali dalam satu minggu, dengan intensitas latihan 90%-95% 

denyut jantung maksimal (DJM), type latihan taekwondo berupa latihan 

kombinasi anaerobik dan aerobik serta waktu latihan kurang lebih 120 menit 

(Ouergui dkk., 2013). 
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Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan latihan rutin taekwondo dengan tingkat 

kebugaran remaja usia 12-15 tahun. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan latihan rutin taekwondo dengan tingkat 

kebugaran remaja usia 12-15 tahun? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan latihan rutin taekwondo dengan tingkat 

kebugaran remaja usia 12-15 tahun. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis Menambah pengetahuan serta behan dalam penerapan 

ilmu metode penelitian, khususnya gambaran mengenai kebugaran. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Fisioterapi 

Menambah ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya 

fisioterapi bidang olahraga, dan diharapkan dapat dijadikan referensi 

jika ingin dikembangkan kembali. 

b. Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat khususnya remaja lebih menjaga kebugaran 

dengan rutin berolahraga. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu peneliti serta menjadi landasan awal penulis 

dalam meneliti. 


