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Abastrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler 

olahraga SMAN 1 Cigombong. Karena pelatih ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong sampai saat ini 

belum melakukan tes kebugaran jasmani agar dapat mengukur kebugaran jasmani atletnya dan pelatih belum 

dapat mengetahui tingkat kebugaran jasmani atletnya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong sampel yang digunakan 

adalah siswa ekstrakurikuler olahraga yang berjumlah 76 siswa yang terdiri dari 53 putra dan 23 putri. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Analisa data dalam penelitian skripsi ini  

menggunakan deskriptif kuantitatif persentase. Dari hasil tes sit up, push up, lari 30 meter dan side step seluruh 

siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong rata-rata memiliki kondisi fisik yang baik, akan tetapi 

dalam bleep test diketahui tidak semua siswa ekstrakurikuler SMAN 1 Cigombong mengetahui tentang bleep 

test ini dan menjadikan hal yang baru bagi siswa ekstrakurikulerolahraga SMAN 1 Cigombong hanya ada 

beberapa orang yang mengetahui bleep test karena sudah pernah melakukan sebelumnya sehingga rata-rata 

siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong memiliki kondisi yang dapat dikatakan sangat kurang. 

 

Kata kunci : kebugaran jasmani, kondisi fisik, ekstrakurikuler, olahraga 

 

1. PENDAHULUAN 

Di jaman modern yang sekarang ini semakin maju tidak dapat dipungkiri pasti akan 

membawa dampak terhadap kehidupan manusia baik itu berdampak positif ataupun 

negatif. Kemajuan teknologi saat ini sedikit banyak sudah berdampak negatif dikehidupan 

manusia. Dampak yang dimaksud adalah menurunya tingkat kesegaran jasmani seseorang, 

perubahan pola hidup manusia saat ini dikarenakan kemajuan teknologi yang banyak 

membuat pekerjaan manusia yang dilakukan secara dinamis menjadi jarang dilakukan. 

Seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik dapat melakukan dapat melakukan 

kegiatan sehari-hari lebih lama dibandingkan dengan seseorang yang memiliki tingkat 

kebugaran jamsani rendah. 

Latihan fisik dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kebugaran jasmani 

merupakan jawaban yang tepat untuk menghadapi keadaan darurat dan tekanan-tekanan 

yang datang mendadak dalam kehidupan. Kebugaran jasmani sangatlah penting bagi 

manusia, karena segala sesuatu yang mendukung tingkat kebugaran jasmani sudah harus 

dimiliki oleh anak usia dini. Maka dari itu pemerintah mewajibkan ada mata pelajaran 

pendidikan jasmani dijenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Kebugaran jasmani 

yang baik dapat berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa, karena siswa yang memiliki 

tingkat kebugaran jasmani yang baik akan lebih bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah.  

Selain adanya pelajaran pendidikan jasmani sekolah juga terdapat ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler setiap sekolah diberikan untuk menghindari kegiatan-kegiatan 

siswa yang negatif dan dapat mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan siswa 

sehingga akan memunculkan sifat mandiri, kreativitas, kepercayaan diri, dan kebugaran 

jasmani siswa. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan berbagai acam 

ekstrakurikuler olahraga. Untuk itu semua jenis cabang olahraga, sudah harus dilakukan 

pada usia dini (pembibitan) untuk meletakan dasar latihan yang kuat. Bila dasarnya latihan 

kuat, maka lanjutan pembinaan sudah dilakukan. Karena tidak sedikit atlet-atlet yang 

sudah professional berasal dari ekstrakurikuler sekolah. 
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SMA Negeri 1 Cigombong adalah salah satu sekolah negeri yang berada di 

Kabupaten Bogor dan memiliki beberapa prestasi salah satunya prestasi dari olahraga 

karena beberapa siswa yang juga aktif mengikuti ekstrakurkuler, di SMA Negeri 1 

Cigombong terdapat beberapa ekstrakurikuler olahraga yaitu : pencak silat, taekwondo, 

futsal, basket dan voli. Ektrakurikuler di  SMA Negeri 1 Cigombong sudah memiliki 

jadwal latihan masing-masing dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu  dan memiliki 

waktu 1 setengah jam setiap kali latihan. Ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas X-

XII, ketika sedang latihan siswa atau bisa disebut atlet latihan dengan sangat semangat dan 

mereka dapat mengikuti latihan hingga akhir tetapi ada juga beberapa atlet yang terlihat 

begitu kelelahan dibandingkan dengan teman-temanya yang lain. Beberapa teknik atlet 

sudah cukup baik dan ada juga beberapa atlet yang kemampuanya masih sangat kurang, 

dan butuh tambahan latihan lagi agar dapat memperbaiki teknik dan gerakanya. Untuk 

porsi latihanya sudah cukup terstruktur dengan baik yang diawali dengan berdoa lalu 

pemanasan kemudian latihan inti sampai pendinginan. Alasan utama mengapa pembinaan 

harus berkesinambungan, karena kegiatan pembinaan dan partisipasinya terputus-putus 

atau maju mundur  dalam proses pembinaan tidak menghasilkan kemajuan prestasi 

selanjutnya, melalui program yang berkesinambungan dan berlanjut terus, dengan proses 

pembinaan seperti latihan ekstrakurikuler ini menjadikan dasar latihan untuk meraih 

sukses. Akan tetapi pelatih ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong sampai saat ini 

belum melakukan tes kebugaran jasmani agar dapat mengukur kebugaran jasmani atletnya 

dan pelatih belum dapat mengetahui tingkat kebugaran jasmani atletnya. 

Maka dari itu, peneliti melihat betapa pentingnya untuk dapat melakukan penelitian 

yang membahas tentang tingkat kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler olahraga yang 

bertujuan untuk dapat diketahui seberapa tingkat kebugaran jasmani siswa ekstrakurikuler 

olahraga di SMAN 1 Cigombong.  

 

2. METODE PENELITIAN 

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” (Sugiyono 2014:2) Yang digunakan dalam metode 

penelitian ini adalah metode survei, dan pengumpulan data menggunakan tes dan 

pengukuran. Survei termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif. “Rumusan masalah 

deskriptif adalah suatu rumusan yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan 

variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).” 

(Sugiyono 2014:35) . 

Variabel dalam penelitian ini, adalah kebugaran jasmani, Kebugaran jasmani ialah 

kondisi tubuh atau jasmani yang memiliki potensi dan kemampuan untuk melakukan 

tugas-tugas tertentu dengan hasil yang maksimal tanpa terlihat  kelelahan yang sangat 

berarti, sehingga masih memiliki tenaga yang dapat digunakan untuk menikmati waktu 

luang, dimana orang yang kebugaran jasmaninya kurang tidak akan mampu melakukanya. 

Tes ini terdiri dari 5 (lima) jenis tes, yaitu: (1) sit up; (2) push up; (3) lari 30 meter; (4) 

side step; dan (5) bleep test. 

 

3. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada hari minggu tanggal 13 mei 2018 di SMAN 1 

Cigombong, yang beralamat Jl. Mayjen H.E Sukma NO. 297 Ds. Wates Jaya. Subjek 

penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong yang berjumlah 

76 orang yang terbagi dari 20 orang ekstrakurikuler taekwondo, 15 orang ekstrakurikuler 

bola basket, 8 orang ekstrakurikuler bolavoli, 15 orang ekstrakurikuler futsal, dan 18 orang 

ekstrakurikuler pencak silat. Penelitian ini diukur menggunakan tes yang meliputi 5 (lima) 
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butir  tes yaitu : (1) sit up (2) push up (3) lari 30 meter (4) side step (5) bleep test. 

Didepsripsikan sebagai berikut : 

a. Sit Up 

Hasil tes pengukuran sit up siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong 

diketahui terdapat hasil putra yang memiliki kondisi baik sekali adalah 83,0%, baik 

9,4%, cukup 5,7%, sedang 1,9% dan kurang  0% sedangkan hasil tes sit up untuk putri 

adalah baik sekali adalah 82,6%, baik 13,0%, cukup 4,3%, sedang  dan kurang  0% . 

Maka dapat disimpulkan untuk tes sit up putra dan putri dalam kondisi baik sekali. 

b. Push Up 

Hasil tes pengukuran push up siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 

Cigombong diketahui terdapat hasil putra yang memiliki kondisi baik sekali adalah 

3,8%, baik 15,1%, cukup 22,6%, sedang 35,8% dan kurang  22,6% sedangkan hasil tes 

push up untuk putri adalah baik sekali  13,0%, baik 60,9%, cukup 26,1%, sedang  dan 

kurang  0%. Maka dapat disimpulkan untuk tes push up putra dalam kondisi sedang dan 

putri dalam kondisi baik. 

c. Lari 30 Meter 

Hasil tes pengukuran lari 30 meter siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 

Cigombong diketahui terdapat hasil putra yang memiliki kondisi baik sekali adalah 0%, 

baik 9,4%, cukup 34,0%, sedang 11,3% dan kurang  45,3% sedangkan hasil tes lari 30 

meter untuk putri adalah baik sekali, baik, dan cukup 0%, sedang 4,3%  dan kurang 

95%. Maka dapat disimpulkan untuk tes lari 30 meter putra dan putri dalam kondisi 

kurang. 

d. Side step 

Hasil tes pengukuran side step siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 

Cigombong diketahui terdapat hasil putra yang memiliki kondisi baik sekali adalah 

67,9%, baik 13,2%, cukup 9,4%, sedang 7,5% dan kurang  1,9% sedangkan hasil tes 

side step untuk putri adalah baik sekali adalah 100%, baik, cukup, sedang,  dan kurang  

0%. Maka dapat disimpulkan untuk tes side step putra dan putri dalam kondisi baik 

sekali. 

e. Bleep Test 

Hasil tes pengukuran pengukuran VO2Max  menggunakan bleep test siswa 

ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong diketahui terdapat hasil putra yang 

memiliki kondisi terlatih dan baik sekali adalah 0%, baik 7,5%, sedang 22,6%, kurang 

24,5% dan sangat kurang  45,3% sedangkan pengukuran VO2Max putri adalah terlatih 

dan baik sekali adalah 0%, baik 8,7%, sedang 13,0%, kurang 65,2% dan sangat kurang  

13,0% Maka dapat disimpulkan untuk VO2Max putra dalam kondisi sangat kurang dan 

putri dalam kondisi kurang. 

 

4. PEMBAHASAN 

Seperti yang sudah diejelaskan oleh Widiastuti (2017:13) “Kebugaran jasmani 

adalah kondisi jasmani yang menggambarkan potensi dan kemampuan jasmani untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu dengan hasil yang optimal tanpa memperlihatkan keletihan 

yang berarti. Sedangkan menurut President’s Council on Physical Fitness and Sport 

mendefinisikan kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-

hari dengan penuh vitalitas dan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan 

masih memiliki  cukup energi untuk bersantai pada waktu luang dan menghadapi hal-hal 

yang sifatnya darurat (emergensi)”. 

Begitu juga dalam olahraga kondisi fisik seseorang harus memiliki kebugaran 

jasmani yang baik sehingga dalam penelitian ini sangat di perhatikan oleh peneliti 

mengenai kebugaran jasmani seseorang yang khususnya siswa ekstrakurikuler olahraga 
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SMAN 1 Cigombong karena ekstrakurikuler sekolah adalah salah satu wadah munculnya 

atlet- atlet profesional maka dari itu peneliti ingin mengukur tingkat kebugaran jasmani 

siswa ekstrakurikuler olahraga di SMA Negeri 1 Cigombong. 

Latihan fisik dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kebugaran jasmani 

merupakan jawaban yang tepat untuk menghadapi keadaan darurat dan tekanan-tekanan 

yang datang mendadak dalam kehidupan, proses latihan fisik yang terprogram dengan baik 

sehingga factor-faktor tersebut dapat dikuasai. Latihan merupakan sebuah aktivitas 

olahraga yang sistematik dalam waktu lama yang ditingkatkan secara progresif dan 

individual, yang mana mengarah kepada ciri-ciri fisiologis dan psikologis manusia untuk 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dalam hal ini perlu adanya pemantauan kondisi fisik yang baik atau sebaliknya. 

Kondisi yang baik akan membantu atlet dalam melaksanakan program latihan yang 

dirancang, sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Untuk mengetahui 

seorang atlet dalam kondisi baik atau tidak perlu dilaksanakan berupa tes parameter 

kondisi fisik, sehingga jika terdapat atlet yang kondisi fisik tidak baik akan segera 

dilaksanakan langkah-langkah perbaikan kondisi tersebut dalam kondisi yang lebih baik 

lagi. 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan dan diketahui hasil tes kebugaran 

jasmani siswa ekstrakurikuler SMAN 1 Cigombong diketahui pada tes sit up sebanyak 44 

orang putra (83,0%) dalam kondisi baik sekali dan  19 orang putri(82,6 %) juga dalam 

kondisi baik sekali. Pada tes sit up ini semua ekstrakurikuler mendominasi didalam 

kondisi baik sekali putra maupun putrid an hanya ada beberapa ekstrakurikuler yang 

berada dalam kondisi baik dan cukup. Pada tes push up 19 orang putra (35,8%) dalam 

kondisi sedang dan 14 orang putri (60,9%) dalam kondisi baik. Pada tes push up ini rata-

rata ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong berada dalam kondisi sedang untuk 

putra hanya ada 2 orang yang terdapat dalam kondisi baik sekali yang berasal dari 

ekstrakurikuler bola voli dan pencak silat, dan untuk putri terdapat dalam kondisi baik 

sekali diketahui terdapat 3 orang yang berasal dari ekstrakurikuler taekwondo dan pencak 

silat. Pada tes lari 30 meter 18 orang putra (34,0%) dalam kondisi cukup sedangkan 22 

orang putri (95,7%) dalam kondisi kurang. Didalam tes lari 30 meter terdapat 18 orang 

putra dari berbagai ekstrakurikuler dalam kondisi cukup dan terdapat 5 orang putra dalam 

kondisi baik yang berasal dari ekstrakurikuler bola basket, bola voli, dan futsal, untuk 

ekstrakurikuler taekwondo dan pencak silat tidak terdapat siswa yang berada dalam 

kondisi baik, untuk putri terdapat 22 orang yang terdapat dalam kondisi kurang dan hanya 

1 orang yang berada dalam kondisi sedang yang berasal dari ekstrakurikuler taekwondo. 

Pada tes side step 36 orang putra (67,9%) dalam kondisi baik sekali dan seluruh putri 

(100%) dalam kondisi baik sekali. Pada tes side step ini terdapat 36 orang putra dalam 

kondisi baik sekali yang berasal dari seluruh ekstrakurikuler dan hanya terdapat 1 orang 

putra yang berada dalam kondisi kurang yang berasal dari ekstrakurikuler futsal dan untuk 

putri seluruh ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong dalam kondisi baik sekali. 

Pada bleep test untuk mengetahui VO2 max diketahui 24 orang putra (45,3%) dalam 

kondisi sangat kurang dan 15 orang putri (65,2%) dalam kondisi kurang. Dalam bleep test 

seluruh ekstrakurikurikuler olahraga terdapat 24 orang putra dalam kondisi sangat kurang 

dan hanya terdapat 4 orang yang berada dalam kondisi baik 3orang dari ekstrakurikuler 

futsal dan 1 orang berasal dari ekstrakurikuler bolavoli, sedangkan untuk putri 15 orang 

berada dalam kondisi kurang dan hanya terdapat 2 orang yang berada dalam kondisi baik 

yang berasal dari ekstrakurikuler taekwondo dan bola basket. Dari hasil tes sit up, push up, 

lari 30 meter dan side step seluruh siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong 

rata-rata memiliki kondisi fisik yang baik, dalam hal ini dikarenakan siswa ekstrakurikuler 

olahraga rata-rata mengetahui cara melakukan sit up, push up, lari 30 meter, side step dan 
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sering melakukanya saat latihan maupun dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan 

jasmani di sekolah. Akan tetapi dalam bleep test diketahui tidak semua siswa 

ekstrakurikuler SMAN 1 Cigombong mengetahui tentang bleep test ini dan menjadikan 

hal yang baru bagi siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong hanya terdapat 

beberapa orang yang mengetahui bleep test, karena sudah pernah melakukan sebelumnya 

sehingga rata-rata siswa ekstrakurikuler olahraga SMAN 1 Cigombong memiliki kondisi 

yang dapat dikatakan sangat kurang. 

Dengan memiliki kondisi fisik yang baik maka seorang atlet dapat melakukan 

kegiatan yang berlebih tanpa merasakan kelelahan yang berarti, shingga dapat diharapkan 

ketika bertanding atlet mampu bertanding dengan maksimal untuk mencapai prestasi yang 

diinginkan. Maka dari itu pelatih ekstrakurikuler olahraga di SMAN 1 Cigombong 

diharapkan dapat mengatur program latihan yang tepat agar siswa ekstrakurikuler SMAN 

1 cigombong memiliki kebugaran jasmani yang baik dan dapat memaksimalkan potensi 

yang dimilikinya sehingga dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah diperoleh maka dalam penelitian ini 

penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: 

1) Tes sit up sebanyak 44 orang putra (83,0 %) dalam kondisi baik sekali dan  19 orang 

putri(82,6 %) juga dalam kondisi baik sekali. 

2) Tes push up 19 orang putra (35,8%) dalam kondisi sedang dan 14 orang putri 

(60,9%) dalam kondisi baik. 

3) Tes lari 30 meter 18 orang putra (34,0%) dalam kondisi cukup sedangkan 22 orang 

putri (95,7%) dalam kondisi kurang. 

4) Tes side step 36 orang putra (67,9%) dalam kondisi baik sekali dan seluruh putri 

(100%) dalam kondisi baik sekali. 

5) Bleep test untuk mengetahui VO2 max diketahui 24 orang putra (45,3%) dalam 

kondisi sangat kurang dan 15 orang putri (65,2%) dalam kondisi kurang. 

b. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan, 

yaitu :  

1) Untuk atlet yang memiliki tingkat kebugaran jasmaninya kurang diharapkan dapat 

meningkatkan motivasinya untuk latihan lebih seruis lagi dan semaksimal mungkin 

dengan cara latihan yang rutin. 

2) Untuk pelatih agar dapat rutin mengontrol tingkat kebugaran jasmani atlet dan 

memiliki program latihan yang lebih terstruktur. 

3) Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan populasi dan instrument 

lebih banyak lagi. Agar data tingkat kebugaran jasmani dapat teridentifikasikan lebi 

luas lagi. 
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