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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Hakikat Kesegaran Jasmani

a. Pengertian Kesegaran Jasmani

Menurut Muhajir (2007:57), kesegaran jasmani adalah

kemampuan dan kesanggupan tubuh seseorang untuk melakukan

penyesuaian (adaptasi) terhadap pembebanan fisik yang diberikan

kepadanya (dari kerja dan tugas yang dilakukan sehari-hari) secara

efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan.

Menurut Sadosa (1998:19), bahwa kesegaran jasmani adalah

kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari

dengan mudah tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan

masih mempunyai cadangan atau sisa tenaga untuk menikmati waktu

luang atau senggangnya dan untuk keperluan-keperluan yang

mendadak.

Menurut pendapat Yunusul Hairy (2002) dalam Adam

Maulana (2007:52) kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang

dalam melakukan aktifitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan

yang berarti, dan dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu

senggangnya dalam menghadapi hal-hal yang tak terduga

sebelumnya.
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Wahjoedi (2000:58) kesegaran jasmani adalah kemampuan

tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat

tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta dengan cadangan

energi yang masih tersisa, masih mampu menikmati waktu luang dan

menghargai hal-hal yang darurat yang tak terduga sebelumnya.

Kesegaran jasmani sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari agar terhindar dari berbagai penyakit yang selalu membayangi

kehidupan. Agar bermanfaat dalam usaha peningkatan kesehatan,

maka harus dilakukan latihan secara benar dan teratur sesuai dengan

kondisi tubuh. Seseorang mau melakukan berbagai aktifitas jasmani

yang berkaitan dengan olahraga karena salah satu tujuan utamanya

adalah ingin mempertahankan kesegaran jasmani agar tubuhnya

tetap selalu sehat dan fit.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Djoko Pekik

Irianto (2002:2-3), kesegaran jasmani (physical fitness) adalah

kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kerja sehari-hari

secara efektif dan efisien tampa timbul kelelahan yang berlebihan

sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Kesegaran

jasmani dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Kesegaran Statis

Kesegaran statis adalah keadaan di mana seseorang bebas dari

penyakit dan cacat atau disebut sehat.



10

2) Kesegaran dinamis

Kesegaran dinamis adalah kemampuan seseorang untuk bekerja

secara efisien yang tidak memerlukan ketrampilan khusus.

3) Kesegaran motoris

Kesegaran motoris adalah kemampuan seseorang untuk bekerja

secara efisien yang menuntut kertampilan khusus.

Olahraga yang teratur dapat bermanfaat untuk meningkatkan

kesehatan, (Sudrajat: 2004). Sebagai contoh seseorang yang sudah

terbiasa berolahraga secara teratur akan memiliki tingkat kesegaran

yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang tidak terbiasa

berolahraga.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa, kesegaran jasmani adalah kemampuan dan

kesanggupan tubuh seseorang untuk melakukan penyesuaian

(adaptasi) terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya

(dari kerja dan tugas yang dilakukan sehari-hari) secara efektif,

efisien, aman, dan lancar tanpa mengalami kelelahan yang

berlebihan sehingga masih mempunyai cadangan atau sisa tenaga

untuk menikmati waktu luang atau senggangnaya untuk keperluan-

keperluan yang mendadak.
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b. Komponen Kesegaran Jasmani

Menurut Endang Rini S dan Fajar Sri W (2008:2) komponen

kesegaran dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

1) Ketahanan jantung dan peredaran darah (cardiovascular

endurance)

Ketahanan jantung dan peredaran darah dapat diukur

kemampuan melalui tugas yang berat secara terus-menerus

yang mengikutsertakan golongan otot-otot yang besar dalam

waktu yang lama. Dalam hal ini, peredaran darah kita harus

dapat mensuplai oksigen yang cukup kepada otot-otot agar

dapat menjalankan fungsinya. Semakin baik ketahanan jantung

dan peredaran darah, otot-otot semakin dapat bertahan lebih

lama menjalankan fungsinya.

2) Kekuatan (strength)

Kekuatan adalah kemampuan maksimal seseorang untuk

mengangkat suatu beban.Anggapan yang salah adalah

pemikiran bahwa jika dari golongan otot-otot kuat, maka ini

mencerminkan kekuatan seluruh tubuh kita. Oleh karena itu

agar jasmani segar, maka semua otot tubuh harus dilatih,

kemampuan otot menjadi maksimal, jika melakukan latihan,

sebaiknya mengikutsertakan semua otot tubuh.
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3) Ketahanan otot (mascular endurance)

Ketahanan otot sangat erat hubungannya dengan kekuatan,

ketahanan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan suatu

pekerjaan yang berulang atau berkontraksi pada waktu yang

lama.Apabila ingin memperbaiki ketahanan otot, harus

melakukan latihan beban, dengan beban yang ringan tetapi

sering diulang.

4) Kelenturan (fleksibility)

Kapasitas fungsional persendian untuk gerak pada daerah

gerak yang maksimal, bergantung pada otot, tendo, dan

ligament persendian. Untuk memperbaiki kelenturan tubuh

harus menggerak-gerakkan persensian secara teratur. Jadi

dapat dikatakan segar bila jantung dan peredaran darah baik

sehingga tubuh menjalankan fungsinya dalam waktu yang

cukup lama. Otot kita mampu menjalankan fungsinya secara

berulang, tanpa mengalami lelah yang berlebihan, juga

persendian dapat bergerak pada daerah gerakannya masing-

masing secara normal. Agar kesegaran jasmani baik, maka

tidak dapat hanya melakukan latihan untuk salah satu

komponen saja, tetapi harus dilatih untuk semua komponen.
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Sedangkan menurut Rusli Lutan dan Adang Suherman

(1999: 155-171) komponen kebugaran dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Komponen kesegaran yang berkaitan dengan kesehatan

mencakup kapasitas aerobik (daya tahan kardovaskuler),

kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi

tubuh.

2) Komponen yang berkaitan dengan performa mencakup

agilitas, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, power dan

waktu reaksi.

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan lebih lanjut

pengertiankomponen kebugaran menurut Rusli Lutan dan Adang

Suherman (1999:155-171) sebagai berikut:

1) Kekuatan otot

Kekuatan otot (muscular strength) adalah kemampuan satu

otot atau kelompok otot untuk mengerahkan daya (force)

maksimal terhadap sebuah tahanan (resistensi).

2) Daya tahan otot

Daya tahan otot (muscular endurance) adalah kemampuan satu

atau sekelompok otot untuk mengerahkan daya dalam satu

periode waktu terhadap tahanan yang kurang dari tahanan

maksimal yang dapat digerakkan oleh seseorang.

3) Power

Power didefinisikan sebagai output kerja per unit waktu.
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4) Koordinasi

Koordinasi merupakan keharmonisan kerja antara kelompok

otot selama melakukan tugas gerak yang menunjukkan tingkat

keterampilan.

5) Agilitas

Agilitas merupakan kemampuan untuk mengubah arah tubuh

atau bagian tubuh dengan cepat.

6) Fleksibilitas

Fleksibilitas merupakan gambaran ruang gerak sendi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

komponen kebugaran jasmani terdiri dari: daya tahan jantung dan

paru-paru, daya tahan otot kekuatan otot, kecepatan dan daya ledak.

2. Hakikat Sepakbola

Sepakbola adalah permainan beregu yang menggunakan bola

sepak dan dimainkan oleh dua kesebelasan yang berlawanan, yang

masing-masing terdiri dari sebelas orang pemain dan salah satunya

penjaga gawang. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan

menggunakan kaki, kecuali penjaga gawang yang dibolehkan

menggunakan lengannya di daerah tendangan hukumannya (Sucipto,

dkk 2000: 7). Menurut Soekatamsi (1995: 3) mendefinisikan bahwa

sepakbola merupakan permainan bola besar yang dimainkan secara

beregu, yang masing-masing anggota regunya berjumlah sebelas orang.

Permainan dapat dilakukan dengan semua anggota badan kecuali tangan



15

(lengan). Permainan dilakukan di atas rumput yang rata, berbetuk

persegi panjang yang panjangnya antara 100 meter sampai 110 meter

dan lebarnya antara 64 meter sampai 75 meter. Pada kedua garis batas

lebarnya ditengahnya masing-masing didirikan sebuah gawang yang

saling berhadapan.

Menurut Sardjono (1979: 103) dijelaskan bahwa sepakbola

merupakan permainan beregu yang dimainkan oleh dua kelompok

terdiri dari sebelas pemain, oleh karena itu kelompok tersebut disebut

kesebelasan. Tujuan dari masing-masing regu adalah memasukkan bola

ke gawang lawan sebanyak mungkin dan mengantisipasi agar lawan

tidak memasukkan bola ke gawang kita sehingga gawang terhindar dari

kebobolan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan

bahwa permainan sepakbola adalah permaina yang dimainkan dua

kesebelasan yang bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan

sebanyak-banyaknya dan mencegah lawan memasukkan bola ke gawang

sendiri.

3. Hakikat Pemain Sepakbola

Permainan sepakbola dimainkan oleh dua tim yang setiap tim

terdiri dari 11 pemain. Dari 11 pemain tersebut dibagi menjadi beberapa

posisi utama yang memiliki tugas masing-masing. Posisi tersebut adalah

pemain belakang, pemain tengah, pemain depan dan penjaga gawang.

Menurut Agus Salim (2008: 38), format kesebelasan dari masing-masing
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tim terdiri dari pemain bertahan, pemain tengah, dan pemain penyerang.

Setiap posisi pemain memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembagian posisi pemain dalam

sepakbola dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu pemain belakang

atau pemain bertahan (defender), pemain tengah (midfielder), dan pemain

depan atau pemain penyerang (striker).

Pemain sepakbola terbagi dalam beberapa posisi, sesuai dengan

kemampuan dan tugasnya. Selain penjaga gawang, pemain dibagi dalam

tiga posisi utama, yaitu pemain bertahan (bek), pemain tengah

(gelandang), dan pemain depan (penyerang). Masing-masing posisi

utama tersebut masih terbagi lagi menjadi beberapa posisi.Untuk pemain

belakang, posisi yang dapat ditempati adalah bek tengah, bek sayap, dan

sweeper. Posisi pemain tengah terbagi atas empat bagian, yaitu

gelandang bertahan, gelandang sayap, gelandang tengah, dan gelandang

menyerang.

a. Pemain belakang atau pemain bertahan (defender)

Pemain belakang adalah pemain yang berada pada daerah

paling akhir sebelum kiper. Tugasnya menjaga pertahanan daerahnya

agar tidak terlewati oleh lawan yang akan mencetak gol. Menurut

Agus Salim (2008: 41), tugas dari pemain yang menempati posisi

pemain bertahan (defender) adalah menghentikan serangan-serangan

yang dilakukan oleh lawan. Para pemain belakang akan berusaha

menghentikan setiap usaha penyerangan yang dilakukan oleh tim
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lawan dengan cara memotong operan-operan bola yang mengalir

didaerah yang dijaganya atau merebut bola dari penguasaan pemain

penyerang lawan. Jika perlu seorang pemain belakang akan terus

menguntit atau mengawal secara khusus seorang pemain penyerang

yang dinilai sangat berbahaya.

Seorang pemain belakang atau bek adalah seorang pemain

yang posisinya berada di belakang para gelandangdan bertugas

memberikan dukungan bagi sang penjaga gawang. Ada beberapa

macam bek: bek tengah, bek sayap (full back/wing back), dan libero

(sweeper). Para bek umumnya bertubuh besar dan tegap, dan biasanya

juga tinggi, meski ada pula beberapa bek bertubuh pendek yang juga

telah memperoleh keberhasilan (biasa sebagai bek sayap yang tidak

terlalu mementingkan tinggi badan). Semua bek harus pandai dalam

melakukan tekel (tackle). Pemain bertahan cenderung menunggu

serangan dari tim lawan, namun dalam sepakbola modern seperti

sekarang ini pemain belakang tidak mutlak harus berada di daerah

pertahanan saja, namun sewaktu-waktu jika memungkinkan bisa

membantu serangan bahkan mencetak gol. Pemain belakang

mempunyai tugas menghentikan serangan yang dilakukan oleh tim

lawan dengan cara memotong operan-operan bola yang mengalir,

merebut bola dari penguasaan tim lawan. Jika perlu seorang pemain

belakang harus menguntit atau mengawal secara khusus pemain

penyerang jika dianggap sangat berbahaya, agar hal itu dapat
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dilakukan, maka pemain belakang harus memiliki kesegaran jasmani

yang bagus supaya pemain belakang dapat menjaga daerah pertahanan

agar tidak terjadi gol dari serangan tim lawan.

Selanjutnya John Devaney (1994: 43), menambahkan:

Dua pemain belakang di bagian belakang, disebut back kanan
dan back kiri. Dua pemain belakang tersebut menjaga back
kanan dan kiri lawan. Salah satu dari dua pemain tengah adalah
“stopper” yang bertugas menjaga striker lawan.Stopper harus
mampu bergerak cepat dan merupakan peloncat yang baik agar
dapat menghentikan lambungan bola yang tinggi. Pemain
belakang yang lain adalah “sweeper” yang bermain di belakang
pemain belakang yang lain dan tugasnya menyapu bola yang
melewati pemain belakang. Sweeper harus cerdik dan dapat
melihat situasi serta meneriakkan instruksi-instruksi pada
pemain belakang lainnya.

Menurut Danny Mielke (2007: 98), tugas utama dari seorang

pemain belakang adalah mencegah terjadinya gol. Pemain belakang

mempunyai keterampilan yang baik dalam menjalankan tugasnya di

dalam pertahanan, untuk menjaga pertahanan yang baik membutuhkan

sederet keterampilan yang diperlukan, termasuk membuang bola

secara efektif, menjaga posisi siaga, memiliki kecepatan, dan

menggunakan teknik ball and cover (menjaga bola dan melapis). Agar

pemain tim lawan tidak mencetak gol, pemain belakang harus

menjaga daerah pertahanannya dengan baik dan sedikit mungkin

melakukan kesalahan, karena apabila pemain belakang melakukan

kesalahan maka akan sangat berbahaya bahakan pemain lawan bisa

memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang untuk mencetak gol.
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b. Pemain tengah (midfielder)

Menurut Agus Salim (2008: 41), pemain tengah (midfielder)

atau sering sekali disebut dengan pemain gelandang ini bertugas

sebagai penghubung antara barisan pemain belakang dengan pemain

penyerang. Dengan tugasnya seperti ini, kedudukan pemain yang

menempati posisi tengah ini sangat vital dan sangat berpengaruh

terhadap irama permainan tim. Pandangan yang luas dimiliki oleh

seorang pemain tengah untuk mengetahui keberadaan teman yang

bebas dari kawalan musuh untuk memberikan umpan yang baik.

Pemain tengah seharusnya memiliki kemampuan untuk bertahan

maupun menyerang yang baik. Para pemain tengah dituntut selalu bisa

bermain dengan baik guna membantu barisan pertahanan ketika

timnya diserang, serta pemain tengah juga harus aktif memberikan

dukungan kepada pemain penyerang ketika sedang melakukan

serangan terhadap tim lawan. Sedangkan menurut John Devaney

(1994: 25) :

Gelandang sering disebut sebagai “otak” atau “pengatur siasat”
dalam kesebelasan sepakbola. Gelandang mengoper bola
dengan cepat ke daerah lawan, dengan cara menendangnya ke
tengah lapangan. Seperti halnya pemain bek ekstra, gelandang
selalu mencari kesempatan untuk dapat memberikan bola pada
pemainnya sendiri yang bebas.Satu gelandang berfungsi
sebagai penyerang yang kuat, sementara dua gelandang lainnya
sebagai penghela yang tangguh dan setiap saat dapat mundur
dan membantu pertahanan. Gelandang lebih sering berlari ke
sana ke mari dibandingkan dengan pemain lainnya, oleh karena
itu harus mempunyai stamina yang lebih kuat.
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c. Pemain depan atau pemain penyerang (striker)

Menurut Agus Salim (2008: 42), pemain depan atau pemain

penyerang (striker) mempunyai tugas untuk mencetak gol

(goalgetter). Namun dalam permainan sepakbola modern tugas

mencetak gol tidak mutlak harus dilakukan oleh pemain berposisi

sebagai penyerang. Seorang pemain penyerang modern selain dibekali

kemampuan mencetak gol, juga harus mempunyai kemampuan untuk

menciptakan ruang yang memungkinkan bagi rekannya yang lainnya

untuk mencetak gol. Dengan semakin ketatnya persaingan di area

pertahanan lawan, maka seorang pemain penyerang harus selalu

waspada dan bisa mengambil posisi yang bagus untuk melakukan

usaha mencetak gol.

John Devaney (1992: 25) menyatakan bahwa pemain depan

mempunyai kesempatan untuk mencetak gol. Pemain depan luar yang

disebut sayap, selalu berusaha menggiring bola secepat mungkin

menuju gawang lawan. Pemain depan tengah dalam disebut striker,

berjaga-jaga di dekat gawang lawan. Sebagai penendang bola yang

paling keras dan tepat, striker juga harus bisa mencetak gol ke gawang

lawan.



21

4. Hakikat Ekstrakurikuler

a. Pengertian Ekstrakurikuler

Menurut Yudha M. Saputra (1999: 6) , kegiatan ekstrakurikuler

adalah kegiatan pendidikan di luar pelajaran sekolah biasa, yang

dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk

memperluas pengetahuan siswa, mengenai hubungan antar mata

pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan

manusia seutuhnya.

b. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler

Menurut Yudha M. Saputra (1999: 16), tujuan kegiatan

kokurikuler adalah memberikan sumbangan pada perkembangan

kepribadian anak didik, khususnya bagi mereka yang berpartisipasi

dalam kegiatan tersebut. Bahkan Depdikbud menetapkan susunan

program tersebut sebagai peningkatan kualitas siswa pada seluruh

jenjang pendidikan. Jadi perkembangan anak didik tersebut, intelektual

dan juga perilaku, merupakan tujuan mendasar untuk dicapai melalui

kegiatan kokurikuler.

c. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler

Menurut Yudha M. Saputra (1999: 13), kegunaan fungsional

dalam mengembangkan program kokurikuler adalah sebagai berikut:

1) Menyiapkan anak menjadi orang yang bertanggung jawab.

2) Menemukan dan mengembangkan minat dan bakat pribadinya.
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3) Menyiapkan dan mengarahkan pada suatu spesialisasi, misalnya:

atlit, ekonom, agamawan, seniman dan sebagainya.

Ketiga tujuan tersebut diatas harus dipertimbangkan dalam

pengembangan kegiatan kokurikuler sehingga produk sekolah

memiliki kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

d. Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler

Menurut Yudha M. Saputra (1999: 13), ada lima prinsip

pengembangan kegiatan kokurikuler sebagai berikut:

1) Prinsip Relevansi

Relevansi kegiatan dengan lingkungan sekolah hendaknya

disesuaikan dengan kehidupan nyata di sekitar anak. Misalnya

sekolah yang berada di daerah perkotaan, maka kondisi

perkotaan hendaknya diperkenalkan kepada anak, seperti tenis

atau bolabasket dan sebagainya.

2) Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

a) Prinsip Efektivitas

Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejauh mana

apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan.

b) Prinsip Efisiensi

Efisien merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai

dan pengeluaran yang diharapkan paling tidak menunjukkan

hasil yang seimbang.

3) Prinsip Kesinambungan
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Kesinambungan dalam pengembangan kokurikuler

menyangkut saling hubungan antara berbagai jenis program

kegiatan atau unit-unit kegiatan. Kesinambungan antar dan inter

berbagai unit kegiatan menunjukkan bahwa dalam

mengembangkan kegiatan kokurikuler harus memperhatikan

keterkaitan antar dan inter kegiatan yang satu dengan yang lain.

4) Prinsip Fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas menunjukkan bahwa kegiatn

kokurikuler tidak kaku. Oleh karena itu anak harus diberi

kebebasan dalam memilih unit kegiatan yang sesuai dengan

bakat, minat, kebutuhan, dan lingkungannya.

5) Prinsip Berorientasi pada Tujuan

Tujuan merupakan kriteria yang harus dipenuhi dalam

pemilihan dan kegiatan agar hal itu dapat dicapai secara efektif

dan fungsional. Prinsip berorientasi pada tujuan berarti bahwa

sebelum unit kegiatan ditentukan maka langkah pertama yang

dilakukan oleh seorang guru adalah menentukan tujuan terlebih

dahulu. Hal ini dimaksudkan agar segala kegiatan yang dilakukan

anak maupun guru, pembina, atau pelatih dapat benar-benar

terarah kepada tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan.

e. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Menurut Yudha M. Saputra (1999: 17), ada empat tipe yang

temasuk dalam kegiatan kokurikuler yaitu:
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1) Program sekolah dan masyarakat berupa seni lukis, seni tari, seni

musik, seni drama, dan sejumlah kegiatan estetika lainnya.

2) Partisipasi dan observasi dalam kegiatan olahraga di luar dan di

dalam ruangan, seperti atletik, renang, tenis, tenis meja,

sepakbola, permainan tradisional dan sebagainya.

3) Berdiskusi masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti

melakukan kunjungan ke tempat bersejarah, kebun binatang,

kantor kelurahan (desa), dan sebagainya.

4) Aktif menjadi anggota klub dan organisasi, seperti klub olahraga,

pramuka, OSIS, dan sebagainya.

Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 3 Sleman berjalan

dengan baik, ekstrakurikuler pramuka dan tonti wajib diikuti oleh

semua siswa. Terdapat juga ekstrakurikuler di bidang seni, contohnya

ekstrakurikuler tari, batik karawitan serta teater. Di bidang yang lain

terdapat ekstrakurikuler jurnalistik, Karya Ilmiah Remaja (KIR),

Palang Merah Remaja (PMR), dan komputer. Di bidang olahraga,

sepakbola dan futsal menjadi ekstrakurikuler yang paling banyak

diminati khususnya oleh siswa laki-laki meskipun terdapat juga

ekstrakurikuler beladiri, senam, bolavoli, dan bolabasket. Kegiatan

ekstrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 3 Sleman banyak diminati

karena olahraga sepakbola memang menjadi idola para kaum lelaki.

Sementara itu kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 3

Sleman berjalan lancar setiap tahunnya.
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5. Karakteristik Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Siswa Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiah

(MTs) pada umumnya adalah siswa usia remaja. Remaja sebagai

periode tertentu dari kehidupan manusia merupakan suatu konsep yang

relatif baru dalam kajian psikologi. Menurut Sumsunuwiyati Mar’at

(2009: 190), remaja adalah manusia pada tahap perkembangan

antaramasa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai oleh perubahan-

perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial. Batasan

usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12

hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan

atas tiga masa yaitu masa remaja pada usia 12-15 tahun, masa remaja

pertengahan pada usia 15-18 tahun dan masa remaja akhir pada usia 18-

21 tahun.

a. Perkembangan Fisik

Perubahan-perubahan fisik merupakan gejala primer dalam

pertumbuhan masa remaja yang berdampak terhadap perubahan-

perubahan psikologis. Pada mulanya tanda-tanda perubahan fisik

dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Dalam konteks ini

kematangan organ-organ seks dan kemampuan reproduktif tumbuh

dengan cepat. Baik anak laki-laki maupun perempuan mengalami

pertumbuhan fisik yang cepat yang disebut growth spurt (percepatan

pertumbuhan), dimana terjadi perubahan dan percepatan

pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi badan. Menurut
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Sumsunuwiyati Mar’at (2009: 191-193), perubahan ini terjadi pada

tinggi dan berat badan, proporsi tubuh, pubertas, ciri-ciri seks

primer, dan ciri-ciri seks sekunder.

b. Perkembangan Kognitif

Masa remaja adalah suatu periode kehidupan dimana

kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara

efisien mencapai puncaknya karena selama periode remaja ini proses

pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Perkembangan prontal

lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif

remaja sehingga mampu mengembangkan kemampuan penalaran

yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran

sosial yang baru. Di samping itu, sebagai anak muda yang telah

memiliki kemampuan memahami pemikirannya sendiri dan

pemikiran orang lain, remaja mulai membayangkan apa yang

dipikirkan oleh orang lain tentang dirinya. Ketika kemampuan

kognitif remaja mencapai kematangan, kebanyakan anak remaja

mulai memikirkan tentang apa yang diharapkan dan melakukan

kritik terhadap masyarakat, orang tua bahkan terhadap kekurangan

pada diri remaja itu sendiri. Perkembangan kognitif yang terjadi

pada remaja antara lain perkembangan pengambilan keputusan,

perkembangan orientasi masa depan, perkembangan kognisi sosial,

perkembangan penalaran moral, dan perkembangan pemahaman

tentang agama (Sumsunuwiyati Mar’at 2009: 194-208).
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c. Perkembangan Psikososial

Perkembangan psikososial remaja sangat dipengaruhi oleh

perkembangan kognitifnya. Menurut Sumsunuwiyati Mar’at (2009:

210-227), perkembangan psikososial yang terjadi pada remaja

meliputi perkembangan individuasi dan identitas, perkembangan

hubungan dengan orang tua, perkembangan hubungan dengan teman

sebaya, perkembangan seksualitas, perkembangan proaktivitas, dan

perkembangan resiliensi.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya tentang kesegaran jasmani yang relevan

dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sanyoto pada tahun 2010 dengan judul “

Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa yang Mengikuti Ekstrakurikuler

Bolavoli di SMP N 2 Gombong”. Hasilnya adalah sebagai berikut: siswa

yang termasuk dalam klasifikasi baik sekali (BS) 0 siswa atau 0%,

klasifikasi baik (B) 15 siswa atau 27,78%, klasifikasi sedang (S) 37 siswa

atau 68, 52%, klasifikasi kurang (K) 2 siswa atau 3,70% dan klasifikasi

kurang sekali (KS) 0 siswa atau 0% berdasarkan hasil tersebut daapat

disimpulkan bahwa tingkat kesegaran jasmani siswa SMP N 2 Gombong

yang mengikuti ekstrakurikuler bolavoli berusia 13-15 tahun, termasuk

dalam klasifikasi sedang (68, 52%). Karena program latihan yang

dilaksanakan belum berimbang antara pengembangan teknik dan fisik
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siswa, sesuai dengan takaran latihan, meliputi intensitas latihan lama

latihan, frekuensi latihan dan macam latihan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fandhi Gunawan pada tahun 2009 dengan

judul “Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Temon

Kulon Progo tahun ajaran 2009/2010 berdasarkan kebiasaan berangkat

sekolah”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat

kesegaran jasmani siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Temon Kulon Progo

tahun pelajaran 2009/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian

tersebut adalah metode survei dengan teknik tes pengukuran. Instrument

penelitian yang digunakan adalah TKJI (Tes Kebugaran Jasmani

Indonesia) untuk kelompok usia 13-15 tahun dari Pusat Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas VIII

SMP Negeri 1 Temon Kulon Progo tahun pelajaran 2009/2010 sebanyak

141 siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis diskriptif persentase

yaitu hanya menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung. Hasil

penelitian menunjukan bahwa tingkat kesegaran jasmani siswa kelas VIII

SMP Negeri 1 Temon Kulon Progo tahun pelajaran 2009/2010

berdasarkan sarana transportasi ke sekolah, kategori baik sekali 0%, baik

4,3% (6 siswa), sedang 34% (48 siswa), kurang 49,6% (70 siswa), dan

kurang sekali 12,1% (17 siswa).
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C. Kerangka Berpikir

Dalam sepakbola untuk melakukan permainan tersebut haruslah

membutuhkan teman. Satu tim sepakbola terdiri dari 11 orang pemain

yang memiliki posisi dan tugas yang berbeda-beda. Di dalam permainan

sepakbola terdapat berbagai posisi pemain diantaranya pemain belakang,

tengah, depan, dan penjaga gawang. Pemain depan mempunyai

kesempatan dalam mencetak gol. Pemain belakang bertugas untuk

menjaga daarah pertahanan, namun dalam sepakbola modern seperti

sekarang ini banyak pemain belakang yang maju membatu serangan dan

tidak jarang untuk mencetak gol. Begitu pula sebaliknya pemain

penyerang juga ikut membatu pertahanan saat kondisi tertuentu, maka dari

hal tersebutlah kondisi fisik seorang pemain sepak bola sangat

mempengaruhi hasil pertandingkan yang dimainkan.

Menurut Arma Abloellah (1981 : 140), apabila seseorang pemain

atau lebih memiliki kondisi fisik yang jelek pada saat pertandingan itu,

percayalah akan menimbulkan prestasi regu tersebut akan menurun secara

keseluruhan. Akibat lebih jauh lagi dapat menimbulkan turunnya mental

team, sehingga tim dengan sendirinya sangat menyolok penurunannya.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

dalam suatu penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban tersebut

hanya didasarkan pada teori dan kajian penelitian yang relevan dan belum

didukung oleh fakta atau data-data secara empiris. Untuk menguji kebenaran
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hipotesis maka perlu diuji atau diteliti lebih lanjut. Hipotesis yang dapat

diajukan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini

adalah ada perbedaan yang signifikan kesegaran jasmani antara pemain depan

dengan pemain belakang pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler

sepakbola di SMP N 3 Sleman.


