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BAB1  

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Menurut data riset di Indonesia prevalensi anak yang kurang aktivitas 

fisik mengalami kenaikan dari angka 26,1% pada tahun 2013,dan sekarang 

naik menjadi 33,5% di tahun 2018. Di daerah Jawa timur angka kejadian 

anak yang kurang melakukan aktivitas fisik juga mengalami peningkatan 

dari 23% pada tahun 2013, sekarang meningkat menjadi 26% di tahun 2018 

(Riskesdas, 2018). 

 Anak anak yang kurang melakukan aktivitas fisik di masa yang akan 

datang bisa terjadi permasalahan kardiorespirasi seperti sesak, serangan 

jantung, nyeri dada, dan stroke karena kebugaran kardiorespirasi 

meningkatkan sensitivitas insulin, transportasi glukosa, memperbaiki fungsi 

sistem saraf dan menurunkan denyut jantung (Lee dkk. 2010) oleh karena itu 

penting untuk memiliki kebugaran kardiorespirasi dengan melakukan 

aktivitas fisik. 

Kebugaran kardiorespirasi merupakan bagian dari kebugaran jasmani. 

Kebugaran kardiorespirasi merupakan kesanggupan jantung dan paru serta 

pembuluh darah yang berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan 

latihan untuk mengambil oksigen maksimal yang kemudian di salurkan pada 

jaringan yang aktif untuk digunakan proses metabolisme. Kebugaran jasmani 

menurut Depdiknas (2000) kebugaran jasmani dibagi dua yaitu kebugaran 

berhubungan dengan kesehatan dan keterampilan. Kebugaran jasmani 
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kesehatan adalah kebugaran cardiovasculer atau cardiovasculer fitness, 

kebugaran kekuatan otot atau straght fitness, kebugaran keseimbangan tubuh 

atau body waight fitness, kebugaran kelenturan atau fleksibility fitness. 

kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan adalah 

koordinasi, penting dalam kebugaran jasmani daya tahan, kecepatan, daya 

ledak atau power. Kebugaran jasmani dapat dikatakan baik jika daya tahan 

kardiorespirasi baik, karena daya tahan kardiorespirasi unsur yang sangat 

penting dalam kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani di masa anak-anak 

membantu untuk menghindari kejadian penyakit non-infeksi seperti penyakit 

jantung, penyakit kardiorespirasi, kanker, dan diabetes militus (WHO,2014).  

Kebugaran jasmani yang baik dapat dilakukan dengan meningkatkan 

aktivitas fisik dan melakukan latihan fisik terprogram secara baik, benar, 

terukur dan teratur. karena dapat menguatkan otot jantung serta memperbesar 

bilik jantung, sehingga kedua hal itu dapat meningkatkan efisiensi kerja 

jantung. Elastisitas pembuluh darah bisa meningkat sehingga darah akan 

berjalan dengan lancar, meningkatkan metabolisme dalam tubuh dan tidak 

mudah lelah (Yani, 2017). Aktivitas fisik apabila dilakukan secara rutin sejak 

kecil, maka dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memiliki aktivitas 

fisik yang cukup pada saat dewasa (Riskawati dkk, 2018). 

Aktivitas fisik yang cukup anak sekolah dapat diperoleh dengan cara 

melakukan kegiatan dalam seminggu seperti berolahraga. Berolahraga 

merupakan kegiatan untuk pengeluaran kalori yang memiliki hubungan 

dengan kebugaran jantung-paru (Dagan dkk, 2013). Olahraga adalah salah 
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satu wujud dan usaha manusia dalam menyeimbangkan antara kesehatan 

jasmani dan rohani. Dalam sebuah atsar dari Umar ibnu Al-Khattab juga 

dikatakan: 

يل خ وب ال باحة ورك س ة وال رماي م ال لموا أوالدك  ع

Artinya: “Ajarilah anak-anak kalian memanah, berenang dan 

menunggang kuda.” 

Dengan berolahraga yang teratur maka seseorang akan memiliki 

kebugaran jasmani yang baik, dimana menurut ajaran islam sudah dijelaskan 

di dalam al qur’an agar manusia memiliki tubuh yang kuat dan sehat: 

ُكمِ  َوآَخِري نَ  ِمن    نَ  بِهِ  َعُدوَّ  للاِ  َوَعُدوَّ ِهبُو  ة   َوِمن   ِربَاطِ  ال َخي لِ  تُر  تُم   ِمن   قُ وَّ تَطَع  ا لَهُم   َمااس  و  َوأَِعدُّ

نِِهم  .  ُدو 

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk mengahadapi 

mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang 

dapat mengantarkan musuh allah, musuhmu, dan orang- orang selain 

mereka” (QS.Al-Anfal/8;60) 

Masalah yang sering dialami pada anak saat ini adalah aktivitas yang 

lebih sedikit di bandingkan anak zaman dulu. Kejadian yang sering dialami 

oleh anak usia sekolah dasar sekarang lebih banyak yang suka bermain 

gadget dari pada melakukan aktivitas fisik seperti lari, bermain lompat tali, 

dan lainnya (Harahap dkk, 2013).  

Menurut studi pendahuluan yang sudah penelitian lakukan di SD 

Pesantren ada sebanyak 15 anak yang suka melakukan kegiatan lari-lari, ada 
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sebanyak 16 yang suka bermain gadget dan ada sebanyak 9 yang sering 

duduk menyendiri dengan melihat kegiatan temannya . 

Kebugaran kardiorespirasi digambarkan dengan pengambilan oksigen 

maksimal (VO2 Maks). VO2 Maks adalah jumlah maksimal oksigen dalam 

mililier, yang dapat digunakan dalam satuan menit perkilogram berat badan. 

Orang yang kebugarannya baik mempunyai nilai VO2 Maks yang lebih kuat 

dari pada mereka yg tidak dalam kondisi baik (Uliyandari, 2009). 

Oleh karena itu di sini penulis berkeinginan mengetahui hubungan 

tingkat aktivitas fisik dengan tingkat kardiorespirasi siswa di SD Pesantren, 

Tembelang, Jombang, Jawa timur 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan di rumuskan sebagai berikut apakah ada hubungan tingkat 

aktivitas fisik dengan kebugaran kardiorespirasi pada siswa sekolah dasar. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum: 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aktivitas fisik dan 

kebugaran kardiorespirasi siswa sekolah dasar. 

2. Tujuan khusus: 

Mengetahui hubungan tingkat aktivitas fisik dengan kebugaran 

kardiorespirasi pada siswa sekolah dasar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan fisioterapi dalam bidang 

kesehatan fisik, dalam hal ini hubungan antara tingkat aktivitas fisik 

dengan tingkat kebugaran kardiorespirasi pada siswa sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktisi: 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang hubungan tingkat 

aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran kardiorespirasi pada siswa 

sekolah dasar (SD) 

b. Sebagai tolak ukur dan dasar tentang hubungan tingkat aktivitas fisik 

dengan tingkat kebugaran kardiorespirasi pada siswa sekolah dasar 

(SD) 


