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ABSTRAK 

Fadjri Hamdani. 2016. Hubungan Indeks Massa Tubuh Terhadap Tingkat 
Kesegaran Jasmani Taekwondoin Putra Usia 10-12 Tahun di Kabupaten 
Banyumas Tahun 2016. Skripsi Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi, S1 Universitan Negeri Semarang. Dosen Pembimbing 1: Drs Endro 
Puji Purwono M,Kes., Dosen Pembimbing 2: Ipang Setiawan S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Indeks Massa Tubuh, Taekwondoin, Tingkat Kesegaran Jasmani. 

 Penelitian ini dilakukan karena belum diketahuinya hubungan Indeks 
Massa Tubuh untuk penentu status gizi dengan klasifikasi sangat kurus, kurus, 
normal, gemuk dan obesitas terhadap kesegaran jasmani taekwondoin putra usia 
10-12 tahun di Kabupaten Banyumas tahun 2016 (calon kontestan kelas 
prajunior dengan usia 12-14 tahun), serta sebagai informasi untuk pelatih tentang 
IMT kaitannya dengan kesegaran jasmani, agar diperhatikan dengan baik. 
Peneliti merumuskan apakah ada hubungan IMT terhadap tingkat kesegaran 
jasmani taekwondoin putra usia 10-12 tahun di Kabupaten Banyumas tahun 
2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan IMT terhadap tingkat 
kesegaran jasmani taekwondoin. 
 Metode penelitian ini adalah deskriptif kolerasi dengan pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. 
Variabel penelitian ini yaitu IMT sebagai variabel bebas dan tingkat kesegaran 
jasmani sebagai variabel terikat. Lokasi penelitian meliputi 3 dojang prajunior di 
Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pengambilan data dilakukan dengan 
melakukan pengukuran IMT dilakukan dengan mengukur berat badan dan tinggi 
badan kemudian diolah dengan rumus IMT dan diklasifikasikan bedasarkan umur 
serta jenis kelamin dan tingkat kesegaran jasmani diperoleh dari Tes Kesegaran 
Jasmani Indonesia (TKJI), selanjutnya data diolah menggunakan teknik regresi 
dengan bantuan SPSS 16.0. 
 Hasil penelitian Status Gizi kategori sangat kurus tidak ada, kurus 
sebesar 4%, normal 68 % dan obesitas 21 %. Kesegaran jasmani kategori 
kurang sekali 2%, kurang 19%, sedang 42%, baik 37%, dan baik sekali tidak ada. 
Hasil perhitungan SPSS untuk variabel IMT dengan tingkat kesegaran jasmani 
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007 < 0,05, kesimpulannya ialah signifikan. 
Hasil analisis data menunjukan hipotesis alternative yang menyatakan “ada 
hubungan IMT Terhadap Tingkat Kesegaran Jasmani Taekwondoin Putra Usia 
10-12 Tahun di Kabupaten Banyumas Tahun 2016” adalah diterima. 
 Simpulan dalam penelitian ini, ada hubungan IMT terhadap tingkat 
kesegaran jasmani taekwondoin putra usia 10-12 tahun di Kabupaten Banyumas 
Tahun 2016, dengan pengaruh status gizi sebesar 12,5%. Saran untuk pelatih, 
agar mengoptimalkan status gizi dan tingkat kesegaran jasmani taekwondoin dan 
juga ikut serta membantu menurunkan IMT taekwondoin yang tergolong gemuk 
sampai dengan obesitas dengan upaya latihan yang kontinu dan mengadakan 
aktifitas yang melibatkan sebagian besar otot-otot tubuh, seperti berenang, lari 
dan senam aerobik, karena peranan utama status gizi taekwondoin adalah 
mendukung tercapainya dan mempertahankan kondisi badan yang telah 
diperoleh dari latihan, serta menyediakan tenaga yang diperlukan sewaktu 
melakukan latihan maupun pertandingan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 

153). 

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 

untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” (H.R. Muslim). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Olahraga merupakan hal penting yang harus kita lakukan untuk menjaga 

kesegaran jasmani untuk mencapai kehidupan yang sehat dan juga sebagai 

sarana untuk mencari hiburan dan berkumpul dengan orang lain. Olahraga itu 

sendiri memiliki berbagai pengertian yang berbeda, misalnya menurut Depdiknas 

(2012:979) menerangkan: "Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan 

menyehatkan tubuh", sementara itu menurut Matveyev dalam Rusli Lutan 

(1992:3) bahwa "Olahraga merupakan kegiatan atau otot yang energik dan 

dalam kegiatan itu pelaku olahraga memperagakan kemampuan gerak dan 

kemauannya semaksimal mungkin". 

 Cara untuk mengetahui tingkat kemampuan seorang melakukan kegiatan 

atau otot yang energik secara maksimal adalah dengan mengetahui kesegaran 

jasmaninya. Kesegaran jasmani menunjukan kapasitas fungsional seseorang 

menghadapi suatu tugas, maka dari itu banyak orang yang mencoba melakukan 

olahraga untuk meningkatkan kesegaran jasmaninya, karena biasanya orang itu 

malas melakukan olahraga yang banyak mengeluarkan tenaga maupun waktu 

yang digunakan terlalu lama, sehingga banyak orang yang menggunakan jalan 

alternatif dalam usahanya untuk meningkatkan kesegaran jasmaninya. 

 Tes kesegran jasmani terbaik hendaknya mengungkapkan kemampuan 

seseorang menghadapi tuntutan biologis yang berat. Kesegaran jasmani 

merupakan kebutuhan pokok bagi seseorang dalam melakukan aktifitas sehari-

hari. Kesegaran yang dimiliki seseorang akan memberikan pengaruh terhadap 
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kinerja seseorang dan juga akan memberikan dukungan yang positif terhadap 

hasil kerja atau belajar. 

 Seseorang memiliki kesegaran jasmani yang optimal, maka dalam 

melakukan pekerjaannya itu tanpa merasakan lelah yang berlebihan walaupun 

pekerjaannya berat dan melelahkan, sebaliknya jika kita tidak memiliki kesegaran 

jasmani yang tinggi, segala pekerjaan akan terasa berat. Kesegaran jasmani 

dibutuhkan sesorang dalam menyelesaikan suatu tugas fisik tanpa mengalami 

kelelahan yang berlebihan dalam waktu yang relatif lama dan memiliki 

kesanggupan untuk melakukan pekerjaan lainnya. Kesegaran jasmani 

memungkinkan seseorang mampu bekerja dengan produktif dan efisien, tidak 

mudah sakit dan terserang penyakit, belajar lebih bersemangat serta dapat 

berprestasi secara optimal dan mendapatkan hasil yang sesuai hasil yang 

diharapkan. 

 Kepentingan kesegaran jasmani dalam pemeliharaan kesehatan tidak 

diragukan lagi, semakin tinggi tingkat kesehatan, maka kesegaran jasmani akan 

semakin baik pula. Komponen kesegaran jasmani secara garis besar dibagi 

menjadi 2 yakni kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan 

kesegaran jasmani yang berhubungan dengan ketrampilan. Kesegaran yang 

berhubungan dengan kesehatan yakni, daya tahan paru jantung, kekuatan serta 

daya tahan otot, kelentukan dan komposisi tubuh. Kesegaran yang berhubungan 

dengan ketrampilan yakni, ketangkasan, kecepatan, reaksi, keseimbangan, 

koordinasi dan daya ledak otot. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal, yakni 

umur, jenis kelamin, genetik, ras, aktivitas fisik termasuk latihan dan kadar 

hemoglobin. 
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 Kesegaran jasmani sangat bermanfaat bagi anak untuk menunjang 

kapasitas kerja fisik dan meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, yang salah 

satunya dipengaruhi oleh status gizi yang didapat dari komposisi tubuh (Djoko 

Pekik Irianto, 2007:65). Komposisi tubuh yang dimaksud adalah perbandingan 

yang proporsional antara tinggi badan dengan berat badan seseorang dan 

jumlah dari seluruh bagian tubuh. Bagian tubuh itu sendiri terdiri dari massa 

jaringan bebas lemak dan jaringan lemak atau adiposa. Jaringan bebas lemak 

terdiri dari jaringan otot, tulang dan cairan ekstraselular, yang terkandung dalam 

tubuh seseorang. Semakin proporsional perbandingan tinggi dan berat badan 

seseorang dimungkinkan memiliki kesegaran jasmani yang baik pula. 

 Cara penentuan komposisi tubuh adalah dengan menggunakan 

pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT bisa menggambarkan status gizi 

dan lemak tubuh. Sederhana dan bisa digunakan dalam penelitian populasi 

berskala besar. Pengukurannya hanya membutuhkan dua hal yakni berat badan 

dan tinggi badan, yang selanjutnya dapat dihutung menggunakan rumus IMT 

untuk mendapatkan hasil pengukuran yang dapat dicocokan dengan norma 

status gizi. 

 Saat ini jumlah pengidap obesitas meningkat tajam di seluruh dunia 

seiring dengan menurunnya aktivitas fisik. Pada anak kesegaran jasmani ini 

seringkali terlupakan. Padahal kesegaran jasmani ini sangat bermanfaat untuk 

menunjang kapasitas kerja fisik anak yang pada akhirnya diharapkan dapat 

meningkatkan prestasinya. Dapat ditinjau dari daya tahan kardiovaskuler yang 

baik, maka akan meningkatkan kemampuan kerja anak dengan intensitas lebih 

besar dan waktu yang lebih lama tanpa kelelahan. Daya tahan otot yang baik 

juga akan memungkinkan anak membangun ketahanan yang lebih besar 
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terhadap kelelahan otot sehingga anak bisa belajar dan bermain untuk jangka 

waktu lebih lama. 

 Dalam olahraga yang membutuhkan waktu cukup panjang sangat 

diperlukan daya tahan dalam komponen kesegaran jasmani seseorang. Olahraga 

yang mebutuhkan waktu yang cukup panjang seperti beladiri taekwondo. Dalam 

proses latihan untuk meningkatkan kematangan berlatihnya harus diperhatikan 

komponen kesegaran jasmani yang dominan dari taekwondo itu sendiri. Dalam 

berlatih taekwondo dibutuhkan pula efisiensi gerak tubuh, oleh karena itu dalam 

berlatih taekwondo perkembangan otot harus diperhatikan dan dioptimalkan 

agar dapat melakukan gerak secara maksimal tanpa menggunakan energi yang 

banyak, karena pada dasarnya dalam berlatih yang menjadi tujuan utama ialah 

untuk mengembangkan otot dan meningkatkan kemampuan otot berkontraksi 

dalam jangka waktu yang relatif lama. Berlatih dapat juga bertujuan untuk 

menurunkan berat badan serta lemak dalam tubuh kita dan juga akan dapat 

meningkatkan kesegaran tubuh kita sendiri. Terbantu dengan berkurangnya 

kadar lemak yang ada dalam tubuh kita, efisiensi dalam melakukan gerak 

pada latihan akan terjadi secara maksimal. 

 Selain perlu adanya teknik dasar yang bagus, berlatih taekwondo juga 

harus mempunyai kesegaran jasmani yang memadai. Kesegaran jasmani adalah 

salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan taekwondoin 

dalam berlatih taekwondo. Keberhasilan tersebut, yakni taekwondoin dapat 

melanjutkan latihannya ditingkat kelas atlet. Taekwondoin tidak akan berhasil 

memperoleh tujuannya dalam berlatih walaupun memiliki keterampilan, teknik 

dan taktik yang baik, apabila tidak didasari kesegaran jasmani yang baik. 
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 Setelah melakukan observasi studi kasus, di sekolah-sekolah tingkat 

sekolah dasar yang mengadakan ekstra kurikuler, didapat jumlah peminat ekstra 

kurikuler terbanyak adalah cabang olahraga beladiri taekwondo yang terlampir 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Jumlah Peminat Eskstra Kurikuler Olahraga 

No Cabor Eskur 

Jumlah Peminat 

Jumlah 
SD Al irsyad 01 

SD Al irsyad 
02 

SD UMP 

1 Atletik 15 - - 15 
2 Bola Basket - 19 18 37 
3 Bola Volly - 7 - 7 
4 Bulu Tangkis 24 46 31 101 
5 Catur - - 8 8 
6 Karate 9 16 4 29 
7 Panahan 19 15 - 34 
8 Pencak Silat 11 - 16 27 
9 Renang - - 11 11 

10 Sepak Bola 24 44 8 76 
11 Sepak Bola Mini 13 - - 13 
12 Sepak Takraw - 5 - 5 
13 Sepatu Roda 35 - - 35 
14 Taekwondo 41 47 55 143 
15 Tenis Lapang 15 - - 15 
16 Tenis Meja 13 12 - 25 
17 Wushu 11 - - 11 

Sumber: Narasumber Sekolah Terkait 

 Data peminat ekstra kurikuler beberapa sekolah pada tabel 1.1 

menunjukan ekstra kurikuler taekwondo memiliki paling banyak peminat terlihat 

dari jumlah pesertanya yakni 143 taekwondoin. Ekstra kurikuler taekwondo di SD 

tersebut telah menjadi dojang yakni dojang SD Al-Irsyad 1, Dojang SD Al-Irsyad 

2 dan dojang SD Universitas Muhamadiyah Purwokerto (UMP). Dojang 

Taekwondo Prajunior Cabang Kabupaten Banyumas dibawah naungan Pengcab 

TI Kabupaten Banyumas terdiri dari dojang Satria Taekwondo Club (dojang 

umum), dojang SD Al-Irsyad 1, dojang SD Al-Irsyad 2 dan dojang SD UMP. Data 

tersebut menjadi pedoman bagi peneliti untuk menjadikan taekwondoin sebagai 

populasi penelitian. Hasil yang didapat setelah mencari apa saja yang terjadi 

pada taekwondoin, peneliti menemukan suatu permasalahan bahwa belum 
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diperhatikannya status gizi taekwondoin dengan melakukan prosedur 

pengukuran status gizi yang ada. Kaitannya dengan status gizi yang diukur 

dengan berat badan dan tinggi badan, berikutnya dikelompokan berdasarkan 

umur dan jenis kelamin, dalam taekwondo juga ada pengelompokan kelas berat 

badan, umur dan jenis kelamin, yang dimaksudkan untuk menyamakan kekuatan 

dan kesegaran jasmani dalam bertanding. Persepsi pelatih, berat badan 

dikurangi atau ditambahkan hanya untuk persiapan perlombaan guna untuk 

mencapai kelas berat yang diinginkan dengan harapan untuk mencari peluang 

menang melihat lawan pada kelas berat yang dituju. 

 Olahraga taekwondo adalah salah satu cabang olahraga yang 

aktivitasnya cukup tinggi serta menuntut banyak ketahanan fisik, kekuatan, 

kecepatan, dan pengeluaran energi yang terus menerus. Mendukung kegiatan 

tersebut, sangat diperlukan kondisi kesegaran jasmani yang cukup baik, 

sedangkan kesegaran jasmani taekwondoin masih belum diperhatikan dengan 

baik. Peneliti tertarik untuk meneliti taekwondoin kelas prajunior Cabang 

Kabupaten Banyumas. Peneliti menyimpulkan suatu permasalahan yang 

diperlukan tindak lanjut dengan melakukan penelitian tentang “hubungan indeks 

massa tubuh terhadap tingkat kesegaran jasmani taekwondoin putra usia 10-12 

Kabupaten Banyumas Tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan indeks massa tubuh terhadap tingkat kesegaran jasmani 

Taekwondoin. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah-masalah sebagai berikut: 
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1. Belum diperhatikannya status gizi taekwondoin putra usia 10-12 tahun di 

Kabupaten Banyumas tahun 2016. 

2. Belum diketahuinya tingkat kesegaran jasmani taekwondoin putra usia 10-12 

tahun di Kabupaten Banyumas tahun 2016. 

3. Kurangnya kesegaran jasmani dapat mempengaruhi kondisi fisik dalam 

berlatih. 

4. Belum diketahuinya hubungan indeks massa tubuh taekwondoin terhadap 

kesegaran jasmani. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas, untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka 

permasalahan dibatasi pada hubungan status gizi yang dihitung dengan 

penghitungan indeks massa tubuh (IMT) terhadap kesegaran jasmani 

taekwondoin putra usia 10-12 tahun yang dihitung dengan penghitungan tes 

kesegaran jasmani Indonesia (TKJI). Taekwondoin putra dalam penelitian ini 

hanya pada siswa kelas IV, V dan VI SD yang berusia 10-12 tahun di Kabupaten 

Banyumas tahun 2016. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan suatu masalah yaitu, 

apakah ada hubungan indeks massa tubuh terhadap kesegaran jasmani 

taekwondoin putra usia 10-12 tahun di Kabupaten Banyumas tahun 2016 ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh 

terhadap kesegaran jasmani taekwondoin putra usia 10-12 tahun di Kabupaten 

Banyumas tahun 2016. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Secara Teoritis  

1) Mengetahui penting atau tidaknya hubungan status gizi dari indeks 

massa tubuh terhadap tingkat kesegaran jasmani taekwondoin. 

2) Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya menambah referensi penelitian dalam cabang 

olahraga beladiri taekwondo. 

2. Secara Praktis 

 Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai skrining indeks massa 

tubuh dan tingkat kesegaran jasmani pada taekwondoin. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Indeks Massa Tubuh 

 Indeks massa tubuh merupakan terjemahan dari istilah Body Mass Index 

(BMI). IMT merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi khususnya 

yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan (I Dewa Nyoman, 

S. dkk, 2002:60). 

 Menurut Djoko Pekik (2007:73) ada beberapa cara penilaian status gizi 

berdasarkan pengukuran anthropometri salah satunya indeks massa tubuh 

(IMT). Menurut Arisman M (2010:232) indeks massa tubuh (IMT) merupaka 

rumus matematis yang berkaitan dengan lemak tubuh. Cara ini digunakan 

terutama jika pengukuran tebal lipatan kulit tidak dapat dilakukan atau nilai 

bakunya tidak tersedia. Menurut Afriwardi (2011:20) pemeriksaan lemak tubuh 

dapat dilakukan dengan metode perbandingan berat dan tinggi badan, yang 

dikenal dengan indeks massa tubuh (IMT) dan pengukuran tebal lemak dibawah 

kulit dengan skinfold caliper. 

 IMT merupakan petunjuk untuk menentukan kelebihan berat badan 

berdasarkan indeks quatelet (berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat 

tinggi badan dalam meter (kg/m2)) yang diperkenalkan Adolphe Quetelet, ahli 

statistik dan antropometrik dari Belgia. Berbeda dengan orang dewasa, 

pengukuran IMT pada anak sangat terkait dengan umur, karena dengan 

perubahan umur terjadi perubahan komposisi tubuh dan densitas tubuh, 

sehingga anak memiliki lemak tubuh yang berbeda, karena itu pada anak-anak 
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dan remaja digunakan indikator IMT menurut umur, yang biasa disimbolkan 

dengan IMT/U.  

2.1.1.1 Pengertian Status Gizi 

 Menurut I Dewa Nyoman (2002:18) mengemukakan bahwa status gizi 

adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau 

perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu. Pengertian Status Gizi 

menurut Djoko Pekik Irianto (2007:65) adalah ekspresi dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau dapat dikatakan bahwa status 

gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Status 

gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kesegaran dan 

kesehatan, membantu pertumbuhan bagi anak, serta menunjang prestasi 

olahraga. Menurut Sunita Almatsier (2009:3) status gizi adalah keadaan tubuh 

sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, yang dibedakan 

antara status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang status gizi yang telah 

dibahas, dapat dimaknai bahwa status gizi adalah status kesehatan tubuh yang 

dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi, sebagai 

akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi untuk mempertahankan 

kesegaran dan kesehatan yang dibedakan antara status gizi sangat kurus, kurus, 

normal, gemuk dan obesitas agar berfungsi secara baik bagi organ tubuh. 

Cara untuk mengetahui status gizi seseorang sangat kurus, kurus, normal, 

gemuk dan obesitas adalah dengan melakukan pengukuran tentang berat badan 

dan tinggi badan seseorang kemudian dihitung menggunakan perhitungan Indeks 

Massa Tubuh (IMT) dan dikonversikan dengan tabel rujukan IMT/U, untuk anak 

umur 5 sampai 18 tahun dari KEMENKES RI 2010 sebagai berikut: 
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  Gambar 2.1 Tabel standar Indeks Massa Tubuh menurut Umur IMT/U  
Sumber: KEMENKES RI (2010:18-22) 
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Lanjutan 

 

 

 



13 

 

13 

 

Lanjutan 

 

 

 



14 

 

14 
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2.1.1.2 Cara Mengukur Indeks Massa Tubuh 

 Berdasarkan metode pengukuran IMT menurut WHO 2011, untuk 

menentukan indeks massa tubuh sampel maka dilakukan dengan cara sampel 

diukur terlebih dahulu berat badannya kemudian diukur tinggi badannya dan 

dimasukkan ke dalam rumus di bawah ini: 

    
                      

                                   
 

Berat badan dalam satuan kg, sedangkan tinggi badan dalam satuan 

meter. Langkah berikutnya hasil IMT yang diperoleh diklasifikasikan dengan 

mencocokan kedalam tabel standar status gizi sesuai usia taekwondoin untuk 

dapat dilakukan perhitungan status gizi yang menggunakan rumus ambang batas 

atau yang dalam ilmu kesehatan disebut z-skor. Menurut Pradana Hakim W 

(2014:503) rumus z-skor sebagai berikut:  

        
                                               

                            
 

 Hasil pengukuran status gizi yang diukur berdasarkan indeks massa 

tubuh menurut umur (IMT/U) dengan perhitungan ambang batas (z-skor), lalu 

dapat dikonservasikan dengan tabel kategori dan ambang batas IMT menurut 

umur usia 5-18 tahun dari KEMENKES RI 2010. 

Tabel 2.1  Kategori dan ambang batas IMT/U usia 5-18 tahun 

Nilai Z-skor Klasifikasi 

z-skor ≥ +2 Obesitas 
+1 < z-skor < +2 Gemuk 
-2 < z-skor < +1 Normal 
-3 < z-skor < -2 Kurus 

z-skor < -3 Sangat kurus 

Sumber: KEMENKES RI (2010:4) 

2.1.2 Kesegaran Jasmani 

 Menurut Khomsin (2010:1) kesegaran jasmani adalah kondisi jasmani 

yang bersangkut paut dengan kemampuan dan kesanggupannya berfungsi 
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dalam pekerjaan secara optimal dan efisien, disadari atau tidak, sebenarnya 

kesegaran jasmani itu merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia karena 

kesegaran jasmani senyawa dengan hidup manusia. Menurut Djoko Pekik Irianto 

(2004:2), secara umum yang dimaksud dengan kesegaran adalah fisik (physical 

fittnes) yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien 

tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu 

luangnya. 

 Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesegaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk 

melakukan pekerjaan atau menunaikan tugasnya sehari-hari dengan cukup 

kekuatan dan daya tahan, tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga 

masih terdapat sisa tenaga yang dapat digunakan untuk menikmati waktu luang 

dan hal-hal yang datangnya secara tiba-tiba atau mendadak, dimana orang yang 

kesegarannya kurang tidak akan mampu melakukannya, tetapi perlu diketahui 

bahwa masing-masing individu mempunyai latar belakang kemampuan tubuh 

dan pekerjaan yang berbeda sehingga akan mempunyai kesegaran jasmani yang 

berbeda pula. 

2.1.2.1 Komponen-Komponen Kesegaran Jasmani 

 Menurut Djoko Pekik (2004:4) kesegaran yang berhubungan dengan 

kesehatan memiliki 4 komponen dasar, meliputi daya tahan paru-jantung, 

kekuatan dan daya tahan otot, kelentukan dan komposisi tubuh. 

1. Daya tahan paru-jantung adalah kemampuan paru-jantung mensuplai 

oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu lama. 
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2. Kekuatan otot adalah kemampuan otot melawan beban dalam satu usaha. 

Daya tahan otot adalah kemampuan otot melakukan serangkaian kerja 

dalam waktu yang lama. 

3. Kelentukan adalah kemampuan persendian bergerak secara leluasa. 

4. Komposisi tubuh adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan 

berat tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam persentase lemak tubuh. 

 Menurut Afriardi (2011:38) kesegaran jasmani terbagi menjadi dua yakni, 

kesegaran jasmani berkaitan dengan kesehatan dan kesegaran jasmani 

berkaitan dengan ketrampilan. Komponen khusus dari kesegaran jasmani yang 

berkaitan dengan kesehatan meliputi kesehatan komposisi tubuh, fleksibilitas, 

kekuatan dan ketahanan otot, dan ketahanan jantung-paru. Komponen 

kesegaran jasmani yang berkaitan dengan ketrampilan meliputi, ketangkasan, 

kecepatan, waktu reaksi, keseimbangan, koordinasi dan daya ledak otot. Berikut 

penjelasan komponen kesegaran jasmani yang berkaitan dengan ketrampilan: 

1. Ketangkasan adalah ketrampilan khusus gerak motoric berbeda yang 

dilakukan secara berurutan.  

2. Kecepatan adalah mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

satu atau serangkaian gerakan untuk memindahkan sebagian atau seluruh 

anggota badan. 

3. Waktu reaksi adalah kemampuan tubuh atau anggota gerak dalam berespon 

terhadap rangsangan yang diterima. 

4. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mempertahankan suatu 

posisi dalam jangka waktu tertentu. 

5. Koordinasi adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh tubuh 

dalam menyatukan berbagai macam gerakan di beberapa organ tubuh 
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sehingga kesinambungan kerja yang baik tercipta dalam mencapai tujuan 

bersama. 

6. Daya ledak otot adalah kemampuan otot untuk menghasilkan kerja 

semaksimal mungkin dalam tenggang waktu sesingkat-singkatnya. 

 Bedasarkann penjelasan para ahli, dijelaskan bahwa kesegaran jasmani 

berkaitan dengan kesehatan yang salah satunya adalah komposisi tubuh. 

Komposisi tubuh yang dimaksud adalah perbandingan yang proporsional antara 

tinggi badan dengan berat badan seseorang dan jumlah dari seluruh bagian 

tubuh. Bagian tubuh itu sendiri terdiri dari massa jaringan bebas lemak dan 

jaringan lemak atau adiposa pada seseorang. Menurut Mulyono Biyakto 

(2008:54) seseorang yang fit (segar) memiliki presentasi lemak tubuh relative 

rendah. Kegemukan pada mulanya dapat dihubungkan dengan berbagai 

masalah kesehatan. 

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

 Kesegaran jasmani berperan penting dalam mengembangkan 

kemampuan, kesanggupan dan daya tahan diri, sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas kerja maupun belajar. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani terdapat dalam 

tubuh seseorang dan bersifat menetap antara lain: usia, jenis kelamin, keturunan, 

makanan, kebiasaan merokok dan latihan (Afriwardi, 2011:41). Untuk 

mendapatkan kesegaran yang memadai diperlukan perencanaan sistematik 

melalui pemahaman pola hidup sehat bagi setiap lapisan masyarakat, meliputi 

tiga upaya bugar, yakni makan, istirahat dan olahraga (Djoko Pekik, 2004:7). 
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2.1.2.3 Manfaat Kesegaran Jasmani 

 Kesegaran jasmani mempunyai banyak manfaat terutama untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Tubuh yang mempunyai tingkat kesegaran yang 

baik tidak akan mudah lelah sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan baik 

tanpa ada hambatan. 

 Rusli Lutan, dkk (2002:10) menyebutkan kesegaran jasmani akan 

mendatangkan manfaat diantaranya: 

1. Terbangunnya kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang, 

persendian yang akan mendukung performa baik dalam aktivitas olahraga 

maupun non-olahraga 

2. Meningkatkan daya tahan aerobik 

3. Meningkatkan fleksibilitas 

4. Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan 

5. Mengurangi stress 

6. Meningkatkan gairah hidup. 

 Selanjutnya Rusli Lutan, dkk (2002:10) menyatakan bahwa keuntungan 

yang dapat dirasakan dari kesegaran jasmani adalah sebagai berikut: 

1. Hidup lebih sehat dan segar 

2. Kesehatan fisik dan mental lebih baik 

3. Menurunkan bahaya penyakit jantung 

4. Mengurangi resiko tekanan darah tinggi 

5. Mengurangi stres 

6. Otot lebih sehat dan kuat. 
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 Manfaat pembinaan kesegaran jasmani menurut Rusli Lutan, dkk 

(2002:9) adalah meningkatkan kapasitas belajar siswa, meningkatkan ketahanan 

terhadap penyakit dan menurunkan angka tidak masuk ke sekolah. 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesegaran 

jasmani bermanfaat sebagai pembangun kekuatan dan daya tahan otot, 

meningkatkan daya tahan aerobik, meningkatkan fleksibilitas, membakar kalori, 

mengurangi stres serta menambah gairah hidup. Penting bagi setiap individu 

untuk memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik untuk dapat melakukan 

aktivitas hidup secara maksimal. 

 kesegaran jasmani bagi taekwondoin bermanfaat dalam melakukan 

aktivitas latihan. Tingkat kesegaran jasmani taekwondoin yang baik akan 

mendukung proses latihan yang dilakukan di club atau tempat berlatih. 

Taekwondoin menjadi tidak mudah lelah dalam berlatih, mempunyai konsentrasi 

yang tinggi dan semangat yang baik dalam berlatih. Kesegaran jasmani 

taekwondoin ini akan mendukung pencapaian taekwondoin untuk memperoleh 

prestasi. 

2.1.2.4 Tes Kesegaran Jasmani 

 Dalam mengukur tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa tes kesegaran jasmani antara lain: Tes 

kesegaran jasmani indonesia (TKJI), Harvard Step Tes, Multi Stage Fitness Test/ 

Bleep Test, Lari 12 menit dan Tes ACSPFT. 

 Berdasarkan beberapa tes kesegaran jasmani yang ada, tes yang tepat 

dalam penelitian ini adalah Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) dari tahun 

2010. Hal tersebut didasari pada: 
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1. Dalam TKJI instrumennya atau item tesnya sudah atau lebih mewakili dari 

komponen kesegaran jasmani. 

2. Dalam TKJI dijelaskan kategori usia yang dapat dites kesegaran jasmaninya, 

termasuk usia 10-12 tahun dan petunjuk pelaksanaan tes untuk masing-

masing instrumen. 

3. TKJI ini merupakan satu rangkaian tes, oleh karena itu semua butir tes harus 

dilaksanakan secara berurutan dan tidak terputus-putus. 

4. Sesuai dengan karaktristik anak Indonesia. 

5. Tes ini relatif mudah untuk dilakukan dengan instrumen yang telah teruji 

validitas dan realibilitasnya sehingga layak digunakan untuk pengambilan 

data penelitian.  

 Pemilihan tes ini sesuai dengan kriteria yang dijadikan pertimbangan 

dalam menentukan tes kesegaran jasmani, seperti yang dikemukakan oleh 

Mulyono Biyakto (2008:23), kriteria untuk menyeleksi dan mengkonstruksi tes 

adalah validitas, reliabilitas, objetivitas, diskriminitas dan praktikabilitas. 

 Berikut ini penjelasan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI). Menurut 

Khomsin (2010:3) kegunaan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) ini adalah 

untuk mengukur dan menentukan tingkat kesegaran jasmani. Tes Kesegaran 

Jasmani Indonesia ini merupakan tes yang tergolong lengkap untuk banyak 

kategori umur anak yaitu TKJI untuk anak umur 6-9 tahun, TKJI untuk anak umur 

10-12 tahun, TKJI untuk anak umur 13-15 tahun dan TKJI untuk anak umur 16-

19 tahun. Berikut ini akan dijelaskan tentang Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

(TKJI) umur 10-12 tahun: 

1. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk anak laki-laki 10-12 tahun berupa 

serangkaian tes yang terdiri dari: 
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1) Lari 40 m 

2) Gantung siku tekuk 

3) Baring duduk 30 detik 

4) Loncat tegak 

5) Lari 600 m 

2. Kegunaan dari Tes kesegaran Jasmani Indonesia ini adalah untuk mengukur 

dan menentukan tingkat kesegaran jasmani anak. 

3. Tes Kesegaran jasmani Indonesia ini memerlukan alat dan fasilitas yaang 

diantaranya: 

1) Lintasan lari atau lapangan yang datar dan tidak licin 

2) Stopwatch 

3) Bendera star 

4) Tiang pancang 

5) Nomor dada 

6) Palang tunggal 

7) Papan berskala untuk loncat tegak 

8) Serbuk kapur 

9) Penghapus 

10) Formulir tes 

11) alat tulis 

12) Pluit 

4. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia ini merupakan rangkaian tes, oleh karena 

itu semua item tes harus dilaksanakan dalam satu satuan waktu. Urutan 

pelaksanaannya yang pertama lari 40 meter, kedua gantung siku tekuk, ketiga 

baring duduk 30 detik, keempat loncat tegak dan yang kelima lari 600 meter. 
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2.1.3 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar Usia 10-12 Tahun 

 Usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung 

dari usia sepuluh tahun hingga dua belas tahun. Karakteristik utama siswa 

sekolah dasar adalah menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam 

banyak segi dan bidang, yakni perbedaan dalam intelegensi, kemampuan dalam 

kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian dan perkembangan fisik anak. 

 Menurut Siti Partini (1995:60) ciri-ciri khas siswa SD kelas tinggi (IV-VI) 

usia 10-12 tahun yakni: 

1. Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari 

2. Ingin tahu, ingin belajar dan realistis 

3. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus 

4. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar 

di sekolah 

5. Anak-anak suka membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama dan 

mererka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya.  

 Karakteristik anak usia antara 10-12 tahun menurut Hurlock (2000:22), 

yaitu: 

1. Menyenangi permainan aktif 

2. Minat terhadap olahraga kompetitif dan permainan terorganisasi meningkat 

3. Rasa kebanggaan akan keterampilan yang dikuasai tinggi 

4. Mencari perhatian orang dewasa 

5. Pemujaan kepahlawanan tinggi 

6. Mudah gembira dan kondisi emosiaonalnya tidak stabil 

7. Mulai memahami arti waktu dan ingin mencapai sesuatu pada waktunya. 
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 Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun 

dan selesai pada usia 12 tahun. Mengacu pada pembagian tahapan 

perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa 

perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah 6-9 tahun dan masa kanak-

kanak akhir 10-12 tahun. 

 Perkembangan anak usia sekolah dasar menurut Hurlock (2000:23), 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan fisik 

 Sampai dengan usia sekitar enam tahun telihat bahwa badan anak 

bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota 

badan relatif masih pendek, kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa 

akhir anak-anak, tinggi bertumbuh sekitar 5% hingga 6% dan berat bertambah 

sekitar 10% setiap tahun. Pada usia 6 tahun tinggi rata-rata anak adalah 46 inchi 

dengan berat 22,5 kg. Kemudian pada usia 12 tahun tinggi anak mencapai 60 

inchi dan berat 40-42,5 kg, jadi pada masa ini peningkatan berat badan anak 

lebih banyak daripada panjang badannya. Kaki dan tangan menjadi lebih 

panjang, dada dan panggul lebih besar. Peningkatan berat badan anak selama 

masa ini terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot, 

serta ukuran beberapa organ tubuh. Pada saat yang sama, masa dan kekuatan 

otot-otot secara berangsur-angsur bertambah. Pertambahan kekuatan otot ini 

adalah karena faktor keturunan dan latihan (olahraga), karena perbedaan jumlah 

sel-sel otot, maka umumnya anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. 

2. Perkembangan kognitif 

 Menurut pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah 

dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret-operasional, yaitu masa dimana 
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aktifitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai 

kejadian yang pernah dialaminya. 

 Ini berarti bahwa anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan 

untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan mulai mengenali banyaknya cara 

yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. 

Anak usia ini juga dapat mempertimbangkan secara logis hasil dari sebuah 

kondisi atau situasi serta tahu beberapa aturan atau setrategi berpikir, seperti 

penjumlahan, pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri  

dan mampu mememahami operasi dalam sejumlah konsep. 

Dalam upaya memahami alam sekitarnya anak-anak tidak lagi terlalu 

mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indra, karena anak mulai 

mampu untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan yang 

sesungguhnya dan antara yang bersifat sementara dengan yang bersifat 

menetap, misalnya mereka akan tahu bahwa air dalam gelas besar pendek 

dipindahkan ke dalam gelas kecil yang tinggi, jumlahnya akan tetap sama karena 

tidak satu tetespun yang tumpah. Hal ini karena mereka tidak lagi mengandalkan 

persepsi penglihatannya, melainkan sudah mampu menggunakan logikanya. 

Pemahaman tentang waktu dan ruang anak usia sekolah dasar juga 

semakin baik, oleh karena itu mereka dapat dengan mudah menemukan jalan 

keluar di ruangan yang lebih kompleks daripada sekedar ruangan di rumahnya 

sendiri. Anak usia sekolah dasar telah memiliki struktur kognitif yang 

memungkinkannya dapat berpikir untuk melakukan suatu tindakan. Hanya saja 

apa yang dipikirkan oleh anak masih terbatas pada hal-hal yang ada 

hubungannya dengan sesuatu yang konkret, suatu realitas secara fisik, benda-

benda yang benar-benar nyata, sebaliknya benda-benda atau peristiwa-peristiwa 
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yang tidak ada hubungannya secara jelas dan konkret secara realitas, masih sulit 

dipikirkan oleh anak.  

Keterbatasan lain yang terjadi dalam kemampuan berfikir konkret anak 

ialah egosentrisme, artinya anak belum mampu membedakan antara perbuatan-

perbuatan dan objek-objek yang secara langsung dialami dengan perbuatan-

perbuatan yang objek-objeknya hanya ada dalam pikirannya, misalnya ketika 

anak diberikan soal untuk memecahkan, anak tidak akan mulai dari sudut 

objeknya, melainkan anak akan mulai dari dirinya sendiri. Egosentrisme pada 

anak terlihat dari ketidakmampuan anak untuk melihat pikiran dan pengalaman 

sebagai dua gejala yang masing-masing berdiri sendiri. 

Terlepas dari keterbatasan tersebut, pada masa akhir usia sekolah (10-12 

tahun) atau praremaja, anak-anak terlihat semakin mahir menggunakan 

logikanya. Hal ini diantaranya terlihat dari kemahirannya dalam menghitung yang 

bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Perkembangan Konsep Diri 

 Pada awal-awal masuk sekolah dasar, terjadi penurunan dalam konsep 

diri anak. Hal ini disebabkan oleh tuntutan baru dalam akademik dan perubahan 

sosial yang muncul disekolah. Sekolah dasar banyak memberikan kesempatan 

kepada anak-anak untuk membandingkan diri dengan temannya, sehingga 

penilaian dirinya menjadi realistis. Anak-anak yang secara rutin lebih mungkin 

untuk melakukan langkah-langkah yang dapat mempertahankan keutuhan harga 

dirinya. Mereka sering memfokuskan perhatian pada bidang dimana mereka 

unggul seperti olahraga atau hobi dan kurang perhatiannya pada bidang yang 

memberi kesukaran pada dirinya. Hal itu disebabkan karena mereka telah 

menguasai sejumlah bidang dan pengalaman untuk memperhitungkan kekuatan 
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dalam penampilan diri, maka kebanyakan anak berusaha mempertahankan 

kestabilan harga diri mereka selama bersekolah. 

4. Perkembangan Spiritual 

 Sebagai anak yang tengah berada dalam tahap pemikiran operasional 

konkret, maka anak-anak usia sekolah dasar akan memahami segala sesuatu 

yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Hal ini juga berpengaruh 

terhadap pemahamannya mengenai konsep-konsep keagamaan, misalnya 

gambaran tentang Tuhan, pada awalnya anak-anak akan memahami Tuhan 

sebagai subuah konsep konkret yang mempunyai perwujudan nyata, serta 

memiliki sifat pribadi seperti manusia, namun seiring perkembangan kognitifnya, 

konsep Ketuhanan yang bersifat konkret ini mulai berubah menjadi abstrak, 

dengan demikian gagasan-gagasan keagamaan yang bersifat abstrak dipahami 

secara konkret, seperti Tuhan itu satu, Tuhan itu amat dekat, Tuhan itu ada di 

mana-mana, yang mulai dapat dipahami. 

5. Perkembangan Bahasa 

 Usia sekolah dasar merupakan berkembang pesatnya mengenal 

pembendaharaan kata. Pada awal masa sekolah, anak menguasai kurang lebih 

2.500 kata dan pada masa akhir sekolah menguasai kurang lebih 30.000  kata, 

sehingga pada anak masa ini mulai gemar membaca dan berkomunikasi dengan 

orang lain. 

Faktor yang mempengaruhi komunikasi pada masa sekolah yaitu 

kematangan oragan, berbicara dan proses belajar. Usia sekolah dasar ditandai 

dengan perluasan hubungan sosial. Anak mulai keluar dari keluarga menuju 

masyarakat, anak mulai dapat bekerja sama dengan teman dan membentuk 

kelompok sebaya. Kematangan perkembangan sosial pada anak sekolah dasar 
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dapat dimanfaatkan untuk memberikan tugas-tugas kelompok. Melalui kerja 

kelompok ini, anak dapat belajar tentang sikap dan kebiasaan dalam bekerja 

sama, saling menghormati, tenggang rasa dan bertanggung jawab. 

6. Perkembangan Emosi 

 Anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidak 

dapat diterima dalam masyarakat, maka mereka mulai belajar mengendalikan 

dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi pada anak, 

dipengaruhi oleh suasana kehidupan ekspresi emosi didalam keluarga. Berbagai 

emosi yang dialami anak adalah marah, takut, cemburu, rasa ingin tahu dan 

kegembiraan yang meluap. 

7. Perkembangan Motorik 

 Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka 

perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Pada  masa  

ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktifitas motorik, oleh karena itu usia ini 

merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan 

motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, main bola dan atletik. 

Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu 

kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun 

keterampilan. 

8. Perkembangan moral 

 Pada usia sekolah dasar anak sudah dapat mengikuti pertautan atau 

tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini anak sudah 

dapat memahami alasan mendasari suatu peraturan, disamping itu anak sudah 

dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar-salah atau 

baik-buruk. 
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 Peranan guru penjas sangat besar dalam memberi pengarahan dan 

bimbingan pada anak, sesuai dengan sifat psiko-sosial anak, guru bisa 

menempatkan dirinya sebagai orang dewasa yang bias dipercaya, memberikan 

perhatian, persetujuan dan dorongan kepada anak untuk berbuat sebaik-baiknya. 

2.1.4 Olahraga Beladiri 

 Secara umum beladiri merupakan satu kesenian yang timbul dari diri 

manusia sebagai satu cara seseorang untuk mempertahankan ataupun 

membeladiri. Menurut Gugun Arief (2007:6) menjelaskan secara detail mengenai 

jenis dan aliran beladiri di beberapa negara sesuai dengan kutipan berikut: 

 “Sebenarnya ada jenis dan aliran beladiri di seluruh dunia. Selain aliran 

tradisional, ada juga beladiri yang diciptakan pada zaman modern. Seni beladiri 

tidak hanya terdapat di Asia saja, namun juga di Eropa dan juga di Amerika. 

Berikut beberapa diantaranya seni beladiri di Asia, Erpoa dan Amerika: 

1. Seni beladiri di Asia meliputi: jutsu, judo, sumo, aikido, ninjutsu, karate, 

wushu, pencak silat, tarung derajat, thai boxing, kali, kalaripayyay dan 

taekwondo 

2. Seni beladiri di Amerika meliputi: braziliianjui-jitsu dan capoeira 

3. Seni beladiri di Eropa meliputi: Sambo, Savate, Greco Roman dan 

Pankration. 

 Menurut pendapat Gugun Arief (2007:7) “adapun dalam beladiri olahraga 

ada aturan-aturan yang umum untuk setiap pertandingan. Aturan-aturan tersebut 

misalnya: 

1. Memakai seragam standar pada pertandingan 

2. Dilarang menyerang daerah-daerah rawan misalnya mata, tenggorokan, alat 

vital, bagian belakang kepala, persendian dan lain-lain. 
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3. Dilarang melawan lawan yang jatuh, cidera atau menyerah. 

4. Ada batasan waktu dan kelas pertandingan (biasanya berdasarkan berat 

badan, umur dan jenis kelamin)”. 

 Banyaknya olahraga beladiri menjadikan Indonesia kaya akan olahraga 

beladirinya dari dulu hingga sekarang. Olahraga beladiri yang semakin banyak 

peminatnya kini tidak hanya dilakukan orang dewasa, bahkan pada tingkat anak 

sekolah dasar, olahraga beladiri sudah menjadi olahraga yang paling diminati. 

Olahraga beladiri yang terbilang sudah paling banyak peminatnya seperti 

taekwondo yang banyak peminatnya dikalangan anak-anak. 

2.1.5 Taekwondo 

 Taekwondo adalah olahraga beladiri yang berakar pada beladiri 

tradisional Korea. Menurut V. Yoyok Suryadi (2002:xv), “Taekwondo berasal dari 

tiga kata, yaitu: ”Tae” berarti kaki atau menghancurkan dengan teknik tendangan, 

“Kwon” berarti tangan atau menghantam dan mempertahankan diri dengan teknik 

tangan, “Do” yang berarti seni atau cara mendisiplinkan diri”. Apabila diartikan 

secara sederhana, taekwondo berarti seni beladiri yang menggunakan teknik 

kaki dan tangan kosong. 

 Kata Taekwondo berarti “seni menendang dan meninju” atau dengan 

kata lain disebut juga “sebuah seni pertarungan tanpa senjata” (Dadang dan 

Suryana, 2004:1), jadi dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan 

bahwa taekwondo merupakan seni beladiri yang berasal dari Korea yang 

menggunakan teknik kaki dan tangan kosong.  

 Tiga  materi penting dalam berlatih Taekwondo adalah Poomse, 

Kyukpa dan Kyoruki (V. Yoyok Suryadi, 2002:xv). 
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1. Poomse atau rangkaian jurus adalah rangkaian teknik gerakan dasar 

serangan dan pertahanan diri, yang dilakukan melawan lawan yang imajiner, 

dengan mengikuti diagram tertentu. Setiap diagram rangkaian gerakan  

poomse didasari oleh filosofi timur yang menggambarkan semangat dan   

cara pandang bangsa Korea. 

2. Kyukpa atau teknik pemecahan benda keras adalah latihan teknik dengan 

memakai sasaran atau objek benda mati, untuk mengukur kemampuan dan 

ketepatan tekniknya. Objek sasaran yang biasanya dipakai antara lain: kayu, 

batu bata, genting dan lain-lain. Teknik tersebut dilakukan dengan tendangan, 

pukulan, sabetan, bahkan tusukan jari tangan. 

3. Kyoruki atau pertarungan adalah latihan yang mengaplikasikan teknik gerakan 

dasar atau poomse, dimana dua orang yang bertarung saling mempraktikkan 

teknik serangan dan teknik pertahanan diri. 

 Dalam mempelajari taekwondo perlu kita mengetahui dan menguasai 

teknik dasar taekwondo dan berbagai hal yang berkaitan dengan teknik gerakan 

itu sendiri. Teknik dasar taekwondo terbentuk dari berbagai teknik gerakan 

menyerang dan bertahan yang menggunakan bagian tubuh kita untuk 

menghadapi lawan. Teknik dasar taekwondo terdiri dari lima komponen dasar, 

yaitu kuda-kuda, tangkisan, pukulan, sabetan, tusukan dan tendangan (V. Yoyok 

Suryadi, 2002:9). 

 Dalam taekwondo terdapat tingkatan atau jenjang yang menunjukkan 

kemampuan bagi taekwondoin bersangkutan dalam mencapai tahapan latihan 

tertentu, yang ditunjukkan oleh tingkatan sabuk (ban). Tingkatan-tingkatan sabuk 

dalam taekwondo serta makna dan arti warna sabuk tersebut yakni: 
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1. Putih adalah lambang kepolosan atau ketidaktahuan, lambang ini disandang 

taekwondoin baru. 

2. Kuning adalah lambang bumi sebagai tempat tanaman memasukkan 

akarnya, pada tingkat ini dasar-dasar teknik dan filosofi taekwondo mulai 

ditanamkan. 

3. Hijau adalah lambang tanaman, pada tahap ini diharapkan kemampuan para 

taekwondoin mulai berkembang. 

4. Biru adalah lambang langit. Langit yang ada di atas merupakan arah tumbuh 

tanaman, pada tahap ini taekwondoin ini mulai dibentuk untuk lebih mapan 

dan tangguh. 

5. Merah adalah lambang api (bahaya), merupakan tahap untuk meningkatkan 

kontrol diri taekwondoin ini sudah menguasai ilmunya dengan baik agar 

mampu menghadapi lawan. 

6. Hitam adalah lambang kedewasaan dan keahlian dari seorang taekwondoin, 

juga berarti keberanian yang matang. Taekwondoin yang sudah mencapai 

tahap ini bisa dianggap sebagai ahli Taekwondo (Andromeda, 2013). 

 Belum adanya pembagian kelas berat badan taekwondoin usia 10-12 

tahun menurut standar Word Taekwondo Federation (WTF), maka dibuatkan 

pedoman kelas berat badan kategori prajunior putra untuk SD/sederajat oleh 

Dinpora Jateng (2016:4), yakni Fin untuk berat dibawah 31 Kg, Fly untuk berat 

31.1 Kg - 33 Kg, Bantam untuk berat 33.1 Kg - 35 Kg, Feather untuk berat 35.1 

Kg - 37 Kg, Light untuk berat 37.1 Kg - 39 Kg, Heavy/over untuk berat 41 Kg - 45 

Kg. 
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2.2 Penelitian Yang Relevan 

 Sejauh pengetahuan peneliti, dari berbagai literatur yang peneliti baca 

terdapat berbagai buku yang membahas tentang indeks massa tubuh dan tingkat 

kesegaran jasmani pada anak, untuk mendukung penelitian tersebut maka 

peneliti kemukakan penelitian yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti, 

guna mendapatkan wawasan yang lebih luas dan jelas tentang suatu variable.  

1. Penelitian oleh Prama Ramadani Putranto (2015) dalam jurnal “Apakah ada 

hubungan antara ketebalan lemak tubuh dengan kondisi fisik atlet pelajar 

putra Institute Karate-do Indonesia Kabupaten Semarang tahun 2015”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

ketebalan lemak tubuh dengan kondisi fisik atlet pelajar. Hasil penelitian 

dengan regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi 0.254 = 25.4%> 5%, 

artinya tidak ada hubungan antara ketebalan lemak tubuh dengan kondisi fisik 

secara keseluruhan pada atlet pelajar putra Institute Karate-do Indonesia 

cabang Kabupaten Semarang tahun 2015. 

2. Komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesahatan adalah 

ketahanan kardiorespirasi, komposisi tubuh yang dinilai dengan Indek Massa 

Tubuh (IMT), kekuatan dan ketahanan otot dan fleksibilitas. Kesegaran 

jasmani bersifat individual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara IMT dengan ketahanan kardiorespirasi, kekuatan dan 

ketahanan otot, dan fleksibilitas. Penelitian dilakukan pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang pada bulan Nopember- 

Desember 2013. Hasil pengukuran rerata IMT 22,08 ± 4,55, VO2maks 35,27 

± 2,25, grip strength kanan 32,44 ± 7,04, grip strength kiri 30,31 ± 7,2, back 

strength 100,9 ± 19,43, bent leg situp 29,29 ± 8,43 dalam 1 menit, sit and 
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reach test 4,61 ± 2,61, trunk extension 29,21 ± 10,01, dan shoulder lift 38,06 ± 

9,5. 

3. Penelitian oleh Anies Setiowati (2014) dalam jurnal berjudul “Hubungan 

Indeks Massa Tubuh, Persen Lemak Tubuh, Asupan Zat Gizi dengan 

Kekuatan Otot”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan indeks 

massa tubuh, persen lemak tubuh dan asupan zat gizi degan kekuatan otot. 

Hasil uji statistik dengan diperoleh hasil rata-rata IMT normal (21,6±3,57), 

persen lemak tubuh lebih (15,81±3,63%), tingkat konsumsi energi 

(54,45±6,77%) dan protein (63,93±11,43%) kurang, persentase asupan 

karbohidrat lebih (68,97±6,3%) dan persentase asupan lemak normal 

(29,95±4,88 %). Terdapat hubungan persen lemak tubuh dengan kekuatan 

otot (r=- 0,670, p=0,024) dan hubungan asupan protein dengan kekuatan otot 

(r=0,624, p=0,04). 

2.3 Kerangka Berfikir 

 kesegaran jasmani adalah kualitas kemampuan tubuh seseorang untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami suatu kelelahan yang 

berlebihan, serta masih dapat menikmati waktu luang dan selalu siap untuk 

melakukan aktivitas fisik lainnya. Kesegaran jasmani memiliki beberapa 

komponen-komponen yang mengandung unsur kesehatan dan unsur-unsur yang 

berkaitan dengan keterampilan. Dalam kesegaran jasmani terdapat juga faktor-

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesegaran jasmani, serta 

memiliki buntuk-bentuk latihan kesegaran yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani. 

 Semakin tinggi derajat kesegaran jasmani seseorang, semakin tinggi 

pula kemampuan kerja fisiknya, dengan kata lain hasil kerjanya semakin 
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produktif jika kesegaran jasmani kian meningkat. Kesegaran jasmani seseorang 

akan sangat baik dan menguntungkan jika dipantau mulai dari usia dini, karena 

ciri orang sehat adalah bugar. Banyak keuntungan kesehatan yang dapat dicapai 

dari aktifitas fisik yang tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur. Tentu saja 

hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan meningkatkan kesegaran tubuh. 

Selain mengurangi risiko berbagai penyakit, melalui kesegaran jasmani pula 

seseorang dapat mengasah dan menunjukkan kualitas bakat olahraga yang 

dimiliki. 

 Taekwondo mengandung metode dan bentuk latihan untuk 

meningkatkan ketahanan, kekuatan, kecepatan, koordinasi, dan fleksibilitas 

sehingga olahraga Taekwondo dapat meningkatkan kesegaran jasmani dilihat 

dari segi latihannya. Meskipun demikian faktor latihan dan olahraga bukan satu-

satunya penentu peningkatan kesegaran jasmani, karena masih ada banyak 

faktor lainnya seperti faktor makanan dan gizi, faktor tidur dan istirahat, faktor 

kebiasaan hidup sehat, dan faktor lingkungan. Hal ini dapat kita sesuaikan 

dengan menggunakan norma penghitungan indeks massa tubuh. 

 Indeks massa tubuh merupakan variabel prediktor untuk memprediksikan 

kesegaran jasmani. Indeks massa tubuh kini dipakai sebagai salah satu indikator 

untuk mempresentasikan status gizi dan merupakan suatu indeks yang responsif 

dan sensitif terhadap perubahan keadaan gizi dan produktivitas kerja. 

 Status gizi erat kaitannya dengan asupan makanan. Gizi anak dalam 

satu wilayah luas maupun kecil akan terbilang sama, ditinjau dari tempat atau 

sumber bahan makanan yang sama, seperti halnya taekwondoin Kabupaten 

Banyumas yang berdomisili wilayah kota bagian Banyumas yang sama, maka 

ada peluang besar asupan gizi akan relatif sama. 
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 Peneliti berpendapat, dengan mengetahui kreteria tubuh dan kondisi 

kesegaran jasmani taekwondoin yang sebenarnya, maka orang tua dan pelatih 

dapat mengambil tindakan yang tepat dalam memutuskan metode agar status 

indeks massa tubuh dan kesegaran jasmani meningkat, maka dari itu untuk 

mengetahui hubungan status gizi dari pengukuran indeks massa tubuh dengan 

tingkat kesegaran jasmani taekwondoin, akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahuinnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

1. Taekwondo sebagai olahraga yang diminati 
2. Kelas taekwondo berdasarkan berat badan, usia dan jenis kelamin 
3. Penentuan kelas  untuk menyamakan kekuatan dan kesegaran jasmani 
4. Berat badan, tinggi badan, usia dan jenis kelamin sebagai penentu kreteria 

indeks massa tubuh 
5. Usia 10-12 tahun adalah calon kontestan pertandingan kelas prajunior usia 12-

14 tahun 

Apakah ada hubungan indeks massa tubuh terhadap kesegaran jasmani taekwondoin 

 

Indeks Massa Tubuh 

 

Kesegaran 

Jasmani 

Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh terhadap kesegaran jasmani 
taekwondoin putra usia 10-12 tahun di Kabupaten Banyumas tahun 2016 

 

1. Mengetahui penting atau tidaknya hubungan status gizi dari indeks massa tubuh dengan 
tingkat kesegaran jasmani taekwondoin. 

2. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
menambah referensi penelitian dalam cabang olahraga beladiri taekwondo. 

3. Dapat digunakan sebagai skrining indeks massa tubuh dan tingkat kesegaran jasmani 
pada taekwondoin. 
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2.4 Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2015:96) hipotesis adalah “jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”, sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto (2013:110) hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. 

 Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas penulis 

mengajukan hipotesis yaitu, “Ada hubungan indeks massa tubuh terhadap tingkat 

kesegaran jasmani pada taekwondoin putra usia 10-12 tahun di Kabupaten 

Banyumas tahun 2016”. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa, ada hubungan indeks massa tubuh terhadap tingkat kesegaran jasmani 

taekwondoin putra usia 10-12 di Kabupaten Banyumas tahun 2016. 

5.2 Saran 

 Dari penelitian ini peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada para pelatih khususnya pelatih taekwondoin dojang prajunior 

Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan status gizi dan tingkat kesegaran 

jasmani taekwondoinnya yang akan menjadi kontestan pertandingan taekwondo 

kelas prajunior usia 12-14 tahun, untuk meningkatkan aktifitas fisiknya dapat 

dilakukan dengan melakukan latihan-latihan fisik yang disenangi agar terjadi 

keseimbangan antara pola konsumsi dengan tingkat kesegaran jasmaninya. 

2. Pelatih dapat ikut serta membantu menurunkan indeks massa tubuh 

taekwondoin yang tergolong gemuk sampai dengan obesitas, untuk tercapainya 

status gizi normal dan memudahkan mereka dalam berlatih serta dapat 

menyetarakan kesegaran jasmaninya dengan taekwondoin lainnya. Upaya yang 

dapat diberikan seperti latihan yang kontinu dan mengadakan aktifitas yang 

melibatkan sebagian besar otot-otot tubuh, seperti berenang, lari dan senam 

aerobik. 
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3. Taekwondoin yang berstatus gizi kurus harus memulai dengan meningkatkan 

pola makan yang tepat untuk meningkatkan status gizinya, serta yang berstatus 

gizi normal harus menjaga status gizinya dengan cara mengatur pola makan 

secara tepat dan sesuai dengan aktifitas fisik yang dilakukan agar status gizinya 

dapat terjaga secara ideal. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti variabel-variabel lain yang 

berhubungan, guna dapat memberi pengaruh dan memaksimalkan kesegaran 

jasmani taekwondoin sebagai pemicu untuk meningkatkan kondisi fisik, lebih 

semangat dan bisa masuk dalam kelas atlet, sehingga dapat digunaka sebagai 

acuan bagi para pelatih. 
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