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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang
menurunnya semangat kerja dan kehadiran di MTsN 2 Solok. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan kegiatan
senam sehat terhadap peningkatan kehadiran di MTsN 2 Solok. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah yang terdiri dari
dua siklus dengan 4 tahapan penelitian, yaitu: perencanaan, pelaksanaan,
observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan observasi dan catatan lapangan. Data
dianalisis secara deskriptif komparatif yaitu: membandingkan data pada
siklus pertama dan seterusnya dalam bentuk persentase. Hasil penelitian
menunjukan bahwa terjadi penurunan jumlah siswa tidak hadir sebesar
13,6 %. Berarti persentase kehadiran 92,4 %. Terjadi peningkatan
persentase kehadiran siswa dari 78,8 % menjadi 92,4 % sebesar 13,6%
sedangkan guru dan pegawai terjadi peningkatan persentase kehadiran
rata-rata yaitu 3,7%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kegiatan senam sehat dapat meningkatkan kehadiran guru,
siswa, dan pegawai di MTsN 2 Solok.

kata kunci: senam sehat, kehadiran, semangat kerja

PENDAHULUAN

Semangat kerja karyawan dapat digunakan untuk menggambarkan

suasana hati karyawan dalam melaksakan tugas-tugasnya. Semangat

kerja karyawan yang tinggi dapat dihubungkan dengan motif dan hal

yang baik. Sebaliknya semangat kerja karyawan yang rendah

dihubungkan dengan ketidaksenangan dan kejenuhan. Menurut

Hasibuan (2005:94) semangat kerja adalah kemauan melakukan pekerjaan



Vol. 1, No. 1, Maret 2019 ISSN: 2621-8852

Jurnal Aufklarung 59

dengan lebih giat sehingga pekerjaan diharapkan dapat terselesaikan

lebih cepat dan lebih baik. Menurut Tohardi (2002:427), semangat kerja

adalah kemampuan sekelompok orang-orang untuk bekerjasama dengan

giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan bersama.

Berdasarkan pengalaman penulis menjadi kepala MtsN 2 Solok,

maka dapat didentifikasi beberapa persoalan terkait semangat kerja dan

kehadiran. Sebagai pendidik, guru-guru di sekolah dituntut untuk selalu

menjaga kesehatannya, tujuannya agar mereka dapat mengerjakan tugas

sebagai pendidik dengan baik. Beragamnya tugas yang diemban seorang

guru, kadang kala menjadikan mereka tidak mampu mengontrol

kesehatan tubuh. Mereka tidak hanya dibebankan dengan tugas mengajar

semata, akan tetapi juga harus mahir dalam administrasi. Bagi guru-guru

perempuan, tugas mereka justru jauh lebih kompleks lagi. Mereka juga

harus menjalani peran sebagai seorang ibu. Pikiran mereka yang terbagi-

bagi antara tugas negara dengan tugas di rumah, menjadikan mereka

rentan stres.

Rutinitas tugas di sekolah yang membebani para guru dan

pegawai, menjadikan mereka merasa berada dalam tingkat kejenuhan

yang tinggi. Tidak heran apabila mereka kadang-kadang dijumpai

menjalankan tugas tanpa semangat. Hal ini dapat berakibat terhadap

penurunan kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran mereka, sehingga

secara langsung berimbas kepada hasil kerja yang menurun. Selama ini,

kegiatan senam tidak dimasukkan ke dalam kegiatan harian, mingguan,

maupun bulanan di MTsN 2 Solok. Namun, sebelum kegiatan senam

sehat dilakukan ada beberapa kendala yang sering dijumpai dilihat dari

konteks kehadiran. Hari Sabtu merupakan hari yang sering dijadikan
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sebagai hari istirahat bagi sebahagian orang sehingga banyak guru yang

tidak datang.

Salah satu kegiatan inovatif yang dapat mengatasi persoalan

semangat kerja warga sekolah adalah kegiatan senam sehat. Senan sehat

merupakan suatu kegiata sekolah yang bertujuan untuk membangkitkan

motivasi kerja. Salah satu jenis senam sehat yang dilakukan adalah senam

kebugaran jasmani 2008. Senam yang dikenal dalam bahasa Indonesia

sebagai salah satu cabang olahraga merupakan terjemahan langsung dari

bahasa inggris Gymnastics, atau belanda Gymnastiek. Gymnastics sendiri

dalam bahasa aslinya merupakan serapan kata dari bahasa yunani,

gymnos, yang berarti telanjang.

Mahendra (2000: 8) menyatakan bahwa kata gymnstiek tersebut

dipakai untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan

keleluasaan gerak sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atau

setengah telanjang. Senam Kebugaran Jasmani 2008 merupakan satu

bentuk dari aktivitas ritmik dan juga termasuk dalam jenis senam umum

yang mana gerakannya bisa dikatakan sama dengan bentuk senam

aerobik. Senam aerobik adalah olahraga untuk meningkatkan kesegaran

jasmani bukan olahraga prestasi akan tetapi olahraga preventif yang

dapat dilakukan secara masal. Dilihat dari namanya maka akan segera

dapat dipahami bahwa tujuan dari melakukan aktivitas tersebut adalah

untuk meningkatkan kebugaran jasmani.

Senam Kebugaran Jasmani 2008 terdiri dari tiga gerakan pokok,

yaitu gerakan pemanasan, gerakan inti dan gerakan pendinginan.

Gerakan pemanasan terdiri dari enam gerakan, gerakan inti terdiri dari

lima gerakan (masing-masing gerakan terdiri atas A dan B), serta
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gerakan pendinginan terdiri dari lima gerakan. Semua gerakan yang

terdapat dalam Senam Kebugaran Jasmani 2008 melibatkan seluruh otot

tubuh serta anggota badan dari atas sampai bawah sehingga tujuan

utama dari pelaksanaan latihan aktivitas tersebut akan mudah tercapai.

Dan semuanya itu digabungkan menjadi satu paket bentuk latihan yang

dalam pelaksanaannya diiringi dengan alunan musik sehingga sering

disebut juga dengan senam irama. Durasi waktu yang diperlukan untuk

melakukan satu kali latihan yaitu 15 menit (www.wikipedia.com).

Tahapan dari rangkaian Senam Kebugaran Jasmani 2008 yang

pertama yaitu, pemanasan. Tujuan dari pemanasan adalah untuk

mengkondisikan fungsi fisik agar siap menerima pembebanan pada

latihan tahap berikutnya. Aspek yang perlu dilakukan pada tahap ini

antara lain; meningkatkan mobilitas gerak persendian dan penguluran

otot. Tahapan yang berikutnya dari rangkaian Senam Kebugaran Jasmani

2008 yaitu latihan inti. Tujuan dari melakukan latihan inti adalah melatih

kerja jantung, paru-paru dan seluruh faal tubuh serta otot-otot sesuai

dengan kemampuan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Aspek yang

dilakukan pada tahap latihan inti antara lain; penguluran, keseimbangan,

penguatan dan ketangkasan, jalan dan lari serta lompat dan loncat. Tahap

terakhir dari rangkaian Senam Kebugaran Jasmani 2008 yaitu

pendinginan atau penenangan. Tujuannya adalah untuk

mengembalikan fungsi fisik pada keadaan semula secara bertahap yang

ditandai dengan penurunan suhu, berkurangnya keringat dan frekuensi

detak jantung kembali normal.
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METODOLOGI

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Sekolah

yang terdiri dari dua siklus. Subyek penelitian adalah seluruh siswa,

guru, dan pegawai tata usaha di MTsn 2 Solok yang terdiri atas: guru

berjumlah 59 orang, pegawai 9 orang, dan siswa berjumlah 748 orang.

Prosedur penelitian ini terdiri atas 2 siklus dengan 4 tahapan penelitian,

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan

observasi dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan berdasarkan data

yang terkumpul dari instrumen pengumpulan data yang digunakan.

Selain itu, data dianalisis secara deskriptif komparatif yaitu:

membandingkan data pada siklus pertama dan seterusnya dalam bentuk

persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Perencanaan

Pada tahap ini, kepala sekolah menyediakan alat seperti: pemutar

audio, kaset senam kebugaran jasmani 2008, absensi, dan lembar

pencatatan.

b. Pelaksanaan Tindakan (Actions)

Kepala sekolah memberikan instruksi terkait pelaksanaan kegiatan,

pemutaran kaset senam kebugaran jasmani 2008, dan melakukan

penilaian melalui catatan lapangan.

c. Observasi

Pada tahapan observasi, peneliti melakukan pengamatan secara

langsung saat kegiatan senam sehat dilaksanakan. Kegiatan senam sehat

merupakan kegiatan satu kali seminggu dan diadakan pada hari Sabtu.
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Pelaksanaan kegiatan senam sehat ditinjau dari dua aspek, yaitu

kehadiran dan semangat kerja. Penjelasan masing-masing aspek tersebut

dapat dilihat dari uraian berikut ini. Penelitian Tindakan Sekolah

mengenai kegiatan senam sehat dilakukan untuk menunjukkan pengaruh

positif terhadap kehadiran warga MTsN 2 Solok. Setelah dilakukan

kegiatan senam sehat di MtsN 2 Solok, dapat dipahami bahwa

pelaksanaan kegiatan senam sehat dapat memberikan pengaruh signifikan

terhadap kehadiran. Hal tersebut dapat ditegaskan dalam tabel kehadiran

warga MTsN 2 Solok berikut ini.

Tabel Kehadiran Siswa Mengikuti Kegiatan Senam Sehat di MTsN 2
Solok

No Kelas
Minggu

ke 1
Minggu

ke 2
Minggu

ke 3
Minggu

ke 4
Jumlah
Siswa

% tidak
hadir

1 7.A 5 5 4 3 36 11,3 %

2 7.B 10 9 7 5 44 17,5 %

3 7.C 12 10 9 6 45 20,5 %

4 7.D 11 9 8 6 43 20 %

5 7.E 13 11 8 5 45 20,8 %

6 7.F 13 10 8 7 46 20,8 %

7 7.G 8 7 7 6 20 35 %

8 8.A 4 4 3 2 34 9,5 %

9 8.B 12 10 9 6 39 23,6 %

10 8.C 12 10 9 5 38 23,8 %

11 8.D 15 13 12 8 39 30,8 %

12 8.E 10 8 6 4 39 18 %

13 8.F 13 11 9 5 39 24,3 %

14 8.G 8 7 6 3 30 13,3 %

15 9.A 6 4 4 2 34 10,8 %

16 9.B 10 8 7 4 36 20 %
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17 9.C 13 11 9 6 36 27,3%

18 9.D 15 13 10 8 36 32 %

19 9.E 10 8 5 4 33 20,5 %

20 9.F 10 10 8 6 36 24,5 %

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa tingkat kehadiran siswa

per kelas selama mengikuti senam sehat belum mencapai hasil yang

optimal. Persentase ketidakhadiran siswa paling rendah diperoleh oleh

kelas 8.A dengan 9,5% sedangkan tingkat ketidakhadiran tertinggi

diperoleh oleh kelas 7.G dengan 35%. Selanjutnya, persentase tingkat

kehadiran guru dan PTK dalam mengikuti kegiatan senam sehat di MTsN

2 Solok dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel Kehadiran Guru dan Pegawai dalam Mengikuti Kegiatan Senam
Sehat di MTsN 2 Solok Siklus 1

No Guru/TK Minggu
Ke 1

Minggu
Ke 2

Minggu
ke 3

Minggu
ke 4

Jumlah %
Kehadiran

1 Guru dan

KepMad

58 58 58 59 59 98,5 %

2 PTK 8 8 9 9 9 95 %

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa tingkat persentase

kehadiran guru dalam mengikuti kegiatan senam sehat sangat baik, yaitu

mencapai 98,5%. Selanjutnya, persentase kehadiran PTK dalam

mengikuti kegiatan senam sehat juga tergolong sangat baik yaitu 95%.

Selanjutnya, dapat dijelaskan gambaran pelaksanaan dan pengamatan

kegiatan senam sehat pada siklus II seperti terlihat dari tabel di bawah ini.
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Tabel Kehadiran Siswa Mengikuti Kegiatan Senam Sehat di MTsN 2
Solok Siklus II

No Kelas
Minggu

ke 1

Minggu

ke 2

Minggu

ke 3

Minggu

ke 4

Jumlah

Siswa

%

tak hadir
1 7.A 3 3 2 2 36 6,5 %

2 7.B 6 5 3 3 44 9,25 %

3 7.C 8 6 5 3 45 12 %

4 7.D 10 6 3 3 43 12,3 %

5 7.E 9 4 3 2 45 9,5 %

6 7.F 4 3 2 2 46 5,5 %

7 7.G 5 3 3 0 20 13,8 %

8 8.A 3 2 0 0 34 3,3 %

9 8.B 5 3 0 0 39 5 %

10 8.C 5 3 2 0 38 5 %

11 8.D 3 0 2 0 39 3,6 %

12 8.E 5 3 3 2 39 8 %

13 8.F 5 5 2 1 39 8,5 %

14 8.G 5 2 0 0 30 5,5 %

15 9.A 6 4 4 2 34 11,5 %

16 9.B 5 4 2 2 36 8,8 %

17 9.C 4 3 2 0 36 6 %

18 9.D 3 0 2 0 36 3,3 %

19 9.E 4 0 2 2 33 6 %

20 9.F 5 3 2 2 36 8 %

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa tingkat kehadiran siswa

per kelas selama mengikuti senam sehat pada siklus 2 telah mencapai

hasil yang optimal. Persentase ketidakhadiran siswa paling rendah

diperoleh oleh kelas 8.A dan 9.D dengan 3,3% sedangkan tingkat

ketidakhadiran tertinggi diperoleh oleh kelas 7.G dengan 13,8%.
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Selanjutnya, persentase tingkat kehadiran guru dan PTK dalam mengikuti

kegiatan senam sehat di MTsN 2 Solok pada siklus 2 dapat dilihat dari

tabel di bawah ini.

Tabel Kehadiran Guru dan Pegawai dalam Mengikuti Kegiatan Senam
Sehat di MTsN 2 Solok Siklus I

No Guru/TK
Minggu

Ke 1

Minggu

Ke 2

Minggu

ke 3

Minggu

ke 4
Jumlah

%

Kehadiran
1 Guru dan

KepMad

59 59 59 59 59 100 %

2 PTK 8 9 9 9 9 97,3 %

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa tingkat persentase

kehadiran guru dalam mengikuti kegiatan senam sehat pada siklus 2

tergolong sempurna, yaitu mencapai 100%. Selanjutnya, persentase

kehadiran PTK dalam mengikuti kegiatan senam sehat juga tergolong

sangat baik pada siklus 2 yaitu 97,3%.

a. Refleksi (Reflection)

Refleksi pada penelitian siklus 1 adalah masih ada beberapa siswa

yang masih melakukan gerakan senam secara tidak benar. Selain itu,

beberapa orang masih berbicara ketika pelaksanaan kegiatan senam. Oleh

sebab itu, perlu dilakukan pemantauan lebih kuat sehingga hal tersebut

dapat diminimalisasi. Dengan demikian, perlu dilakukan siklus 2. Setelah

dilakukan pemantauan yang ketat, maka persoalan siswa yang tidak

melakukan gerakan dengan benar dan masih berbicara dengan

temannya pada siklus 1 sudah teratasi. Oleh sebab itu, kegiatan senam

sehat perlu diawasi dan dipantau agar siswa di belakang tidak

sembarangan dalam melaksanakan kegaiatan senam sehat.
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SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat ditarik

simpulan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan senam sehat dapat

meningkatkan kehadiran guru, siswa, dan pegawai di MTsN 2 Solok.

Selanjutnya, perbaikan kondisi warga MTsN 2 Solok dari kejenuhan,

kehadiran, dan kesehatan, berimbas pada peningkatan aktivitas harian.

Warga madrasah jauh lebih bersemangat dalam melaksanakan

aktivitasnya. Proses PBM dilaksanakan dengan baik. Siswa-siswa mulai

antusias dalam mengikuti PBM, sehingga guru-guru juga bersemangat

dalam mengajar mereka. Peningkatan ini dapat dilihat dari kerjasama

seluruh unsur yang ada di MTsN 2 Solok. Setiap perlombaan yang akan

diikuti, peserta dan guru-guru aktif melakukan persiapan. Oleh sebab itu,

disarankan agar kegiatan ini terus dilakukan di MTsN 2 Solok untuk

membangkitkan semangat kerja dan kehadiran.
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