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LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

PENYULUHAN TENTANG KEBUGARAN JASMANI PADA ANAK 

BERKELAINAN DAKSA ANGGOTA NPC 

KALIMANTAN SELATAN 

 

 

A. Pendahuluan 

Kebugaran jasmani merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kegiatan olahraga. Kebugaran jasmani merupakan unsur 

utama manusia dalam menunjang aktivitas sehari -hari. Manusia kadang lupa 

akan betapa pentingnya kesehatan. Kesehatan secara umum dapat 

digolongkan menjadi dua golongan yaitu jasmani dan rohani. Dalam 

mencapai kesehatan secara utuh dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 

mengatur pola hidup, pola makan, waktu istirahat dan olahraga. Dewasa ini 

umumnya manusia melalaikan pentingnya menjaga kesehatan khususnya 

secara jasmani.  

Kebugaran jasmani yang dimaksud adalah kemampuan seseorang 

dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang 

berarti, dan masih mempunyai cadangan/sisa tenaga untuk melakukan 

aktivitas yang lain (Sajoto, 2001:44). Banyaknya kegiatan yang dilakukan 

sehingga lupa memelihara dan menjaga kesehatan tubuh. Dilain pihak 

kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingya kebugaran jasmani 

dan cara hidup sehat. Seperti contoh makan dengan berbagai macam bukan 

berarti sudah terlepas dari masalah kehidupan, makanan bukanlah satu-

satunya yang dibutuhkan oleh tubuh, disamping makanan manusia juga harus 

menjaga kesehatan. Banyak masyarakat yang mengesampingkan kebugaran 

jasmani tanpa disadari bahwa kebugaran jasmani sangat menunjang akan 
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aktivitas sehari-hari. Disisi lain masyarakat berpikir bahwa olahraga tidak 

begitu penting dalam menjaga kebugaran jasmani khususnya kebugaran 

tubuh. Padahal dengan berolahraga dapat menjadi tubuh seimbang antara 

sehat jasmani dan sehat rohani. 

Definisi Tuna Daksa Menurut situs resmi Direktorat Pembinaan 

Sekolah Luar Biasa, Tuna Daksa berasal dari kata “Tuna“ yang berarti rugi, 

kurang dan “daksa“ berarti tubuh. Dalam banyak literitur cacat tubuh atau 

kerusakan tubuh tidak terlepas dari pembahasan tentang kesehatan sehingga 

sering dijumpai judul “Physical and Health Impairments“ (kerusakan atau 

gangguan fisik dan kesehatan). Pada dasarnya anak tunadaksa mempunyai 

potensi-potensi tertentu di balik keterbatasan yang mereka miliki. Termasuk 

kemampuan atau potensi fisik yang mereka milikipun sesungguhnya tidak 

kalah dengan anak-anak normal, sehingga anak tuna daksapun dapat 

melakukan aktivitas jasmani dengan keadaan fisik yang masih mereka miliki, 

bahkan kemampuan merekapun dapat dikembangkan menjadi suatu prestasi 

yang dapat membanggakan yaitu prestasi olahraga. Anak tunadaksa yang 

tidak memiliki kedua tangan dan kedua kaki dapat dilatih menjadi perenang 

yang hebat. Begitu juga anak tunadaksa yang tidak mempunyai kedua tangan, 

masih dapat melakukan kegiatan olahraga lain seperti lompat jauh atau 

lompat tinggi jika dilatih dengan baik. Contoh lain anak tunadaksa yang tidak 

mempunyai kedua kaki dapat bermain basket meskipun dengan kursi roda. 

Anak yang tidak memiliki kedua tangan bisa bermain sepakbola, serta 

berbagai olahraga sesuai dengan kemampuan masing-masing. 
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Potensi yang bisa dikembangkan dari diri anak tunadaksa yang 

berhubungan dengan olah raga yang begitu dekat dengan kebugaran jasmani 

sesungguhnya sangat banyak, dan semuanya hanya dapat diperoleh dengan 

berbagai latihan. Sehingga anak tunadaksa dapat memahami dan menghargai 

macam olah raga yang dapat diminatinya sebagai penonton atau bahkan 

mereka sendiri yang sebagai pelaku dalam olah raga tersebut. 

Namun, permasalahan yang sering ditemui adalah anak berkelainan 

daksa tidak menyadari pentingnya olahraga dalam hal ini kebugaran jasmani 

sebagai penunjang kesehatan. Hal ini ditambah dengan kurangnya instruktur 

yang berkompeten dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan sehat rohani. Sebagai 

bentuk kepedulian perguruan tinggi terhadap permasalahan yang dijabarkan 

diatas, maka sebagai solusi awal kami mencoba menawarkan kegiatan 

Penyuluhan Tentang Kebugaran Jasmani Pada Anak Berkelainan Daksa 

Anggota NPC (National Paralympic Committee) Provinsi Kalimantan 

Selatan. Diharapkan melalui kegiatan ini akan menghasilkan kebugaran 

jasmani yang baik dan penggunaanya dapat diterapkan pada semua kalangan 

masyarakat bukan saja hanya pada anak berkelainan daksa anggota NPC 

Kalimantan Selatan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ada adalah: 

1. Bagaimana kesadaran anak berkelainan daksa akan pentingnya olahraga 

dalam hal ini kebugaran jasmani. 



4 
 

2. Bagaimana pemahaman anak berkelainan daksa tentang kebugaran 

jasmani. 

3. Bagaimana keterampilan anak berkelainan daksa tentang latihan 

kebuguran jasmani. 

 

C. Tujuan 

Tujuan diadakannya penyuluhan adalah : 

1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya olahraga dalam membina 

kebugaran jasmani  

2. Membina kebugaran peserta agar mampu menghadapi kehidupan dengan 

sehat dan bugar secara mandiri. 

3. Memberikan pengetahuan pada anak berkelainan daksa tentang kebugaran 

jasmani. 

4. Memberikan keterampilan kepada anak berkelainan daksa tentang latihan 

kebuguran jasmani. 

 

D. Gambaran Umum 

1. Kebugaran Jasmani 

a. Pengertian Kebugaran Jasmani 

Semua bentuk kegiatan manusia selalu memerlukan dukungan 

fisik, masalah kemampuan fisik merupakan faktor dasar bagi setiap 

aktifitas manusia. Maka untuk melakukan setiap aktifitas sehari-hari, 

minimal harus mempunyai kemampuan fisik yang selalu mendukung 

aktifitas tersebut. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setiap 
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orang tidak akan lepas dari kebugaran jasmani, karena kebugaran 

jasmani merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari. Kebugaran jasmani terkait erat 

dengan keadaan kesehatan seseorang. 

Definisi sehat menurut organisasi kesehatan dunia (Komariyah, 

2006:36) adalah, “health is a state of physical, mental and social well 

being and not merely the absence of disease or infirmity”. Selanjutnya 

juga dalam (Komariyah, 2006:36) menyatakan, “health is a relative 

state in which one is able to function well psychologicall, mentally, 

socially and spiritually in order to express the full range of one’s 

unique potentialities within the environment in which one is living. 

Berdasarkan definisi di atas, maka salah satu indikator 

seseorang dikatakan sehat adalah mempunyai kebugaran jasmani yang 

baik. Berkaitan dengan pengertian kebugaran jasmani, Kusmaedi 

(2008:93) mengungkapkan, kebugaran jasmani adalah kemampuan 

tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga tubuh masih 

memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban tambahan. Senada 

dengan pendapat tersebut, Giriwijoyo (2002:23) mengungkapkan, 

kebugaran jasmani adalah keadaan kemampuan jasmani yang dapat 

menyesuaikan fungsi alat alat tubuhnya terhadap tugas jasmani 

tertentu atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi dengan 

cara yang efisien, tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih 

sempurna sebelum datang tugas yang sama pada esok harinya. 
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Sedangkan menurut Presiden‟t Council N Physical Fitness And Sport 

(dalam Kusmaedi, 2008:93) mengartikan “kebugaran jasmani sebagai 

kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh 

vitalitas dan kewaspadaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti 

dan masih cukup energi untuk bersantai pada waktu luang dan 

menghadapi hal-hal yang sifatnya darurat.” Karpovich (dalam 

Kusmaedi, 2008:95) mengungkapkan bahwa physical fitness 

(kebugaran jasmani) berarti memenuhi beberapa syarat atau sanggup 

mengatasi beberapa syarat fisik”. Ini dikarenakan fisik bersifat 

anatomis dan fisiologis sehingga timbul 2 istilah yaitu anatomical 

(struktural) fitness dan phsyiollogisial fitness.  

Anatomical fitness adalah berhubungan dengan persyaratan – 

persyaratan yang bersangkutan dengan ukuran berat badan, 

kelengkapan sruktural anatomi. Sedangkan physiollogisal fitness 

adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi-fungsi alat 

tertentu. Disamping itu psychological fitness, yaitu ketika seseorang 

memiliki emosi stabil, daya persepsi, motivasi, dan pendidikan yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas. Menurut Suroto (2004:2), 

kebugaran jasmani merupakan kemampuan atau kesanggupan 

seseorang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dengan daya kerja 

tinggi tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. 

Senada dengan pendapat tersebut, Sigit Nugroho (2010:5), 

mengemukakan bahwa “kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh 

seseorang untuk melakukan tugas pekerjaannya sehari-hari tanpa 
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menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan 

tenaga untuk menikmati waktu luang serta untuk keperluan 

mendadak.” Pembinaan kebugaran jasmani sangat berpengaruh bagi 

siswa guna menunjang proses pembelajaran di sekolah, serta aktivitas 

fisik lain diluar sekolah. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kualitas kemampuan 

tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa 

mengalami suatu kelelahan yang berlebihan dan masih dapat 

menikmati waktu luang serta selalu siap untuk melakukan aktivitas 

fisik lainnya. Dalam aktivitas sehari-hari, kebugaran jasmani 

menggambarkan keadaan tubuh seseorang selain mampu mengerjakan 

pekerjaan rutin harian juga masih sanggup melakukan aktivitas fisik 

lainnya. Kebugaran jasmani mempunyai fungsi pengemban 

kesanggupan kerja bagi siapapun, sehingga dapat menyelesaikan tugas 

pekerjaannya dengan baik dengan tanpa mengalami kelelahan yang 

berarti. 

b. Komponen Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani terdiri dari beberapa komponen seperti 

yang dikemukakan oleh Rusli Lutan (2001: 8) dalam Suharjana (2008: 

66) bahwa “komponen kebugaran jasmani terdiri dari kebugaran 

jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yang mengandung unsur 

empat pokok yaitu: kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan aerobik, 

dan fleksibilitas, serta kebugaran jasmani yang berkaitan dengan 

performance, mengandung unsur: koordinasi, kelincahan, kecepatan 
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gerak, dan keseimbangan.” Menurut Corbin, et al, (1997) komponen 

kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan meliputi: 

komposisi tubuh, kesegaran jantung dan peredaran darah, kelentukan, 

daya tahan otot, dan kekuatan, sedangkan komponen kebugaran 

jasmani yang berhubungan dengan keterampilan meliputi: kelincahan, 

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

Sedangkan menurut Entan Saptani (2007), menjelaskan bahwa 

komponen kebugaran jasmani secara fisiologis adalah fungsi dari 

fleksibilitas, kekuatan otot, daya tahan otot, fungsi koordinasi syarat 

dan daya tahan umum.  

Dengan demikian kebugaran jasmani yang terkait dengan 

kesehatan terdiri atas kelenturan, kekuatan otot, daya tahan otot, dan 

daya tahan umum. Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan 

diatas tentang komponen kebugaran jasmani dapat disimpulkan bahwa 

status kebugaran jasmani dapat dinilai dari komponen-komponen yang 

dikelompokkan menjadi kelompok kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan unsur kesehatan dan kelompok yang 

berhubungan dengan unsur keterampilan dan performance.  

2. Tuna Daksa 

Tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai 

akibat gangguan bentuk atau hambatan anatomi tubuh seperti pada tulang, 

otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Hal ini disebabkan karena 

seringkali terdapat gangguan kesehatan. Sebagai contoh, otak adalah pusat 

kontrol seluruh tubuh manusia. Apabila ada sesuatu yang salah pada otak 
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(luka atau infeksi), dapat mengakibatkan sesuatu pada fisik/tubuh, pada 

emosi atau terhadap fungsi-fungsi mental, luka yang terjadi pada bagian 

otak baik sebelum, pada saat, maupun sesudah kelahiran, menyebabkan 

retardasi dari mental (tunagrahita) 

a. Klasifikasi Penderita Tuna Daksa 

 

Klasifikasi tuna daksa (Frances G. koening) sebagai berikut : 

1) Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan 

keturunan. 

 Club foot (kaki seperti tongkat) 

 Club hand (tangan seperti tongkat) 

 Polydactylism (jari yang lebih dari lima pada masing-masing 

tangan atau kaki) 

 Syndactylism (jari-jari tang berselaput atau menrmpel satu 

dengan yang lainnya) 

 Torticolis (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai 

dimuka) 

 Spina bifida ( sebagian sumsum tulang belakang tidak tertutup) 

 Cretinism (kerdil/katai) 

 Mycrocephalus (kepala yang kecil, tidal normal) 

 Hydrocephalus (kepala besar berisi cairan) 

 Clefpalats (langit-langit mulut yang berlubang) 

 Herelip (ganguan pada bibir dan mulut) 

 Congenital hip dislocation (kelumpuhan pada bagian paha) 

 Congenital amputation (bayi yang dilahirkan tanpa anggota 

tertentu) 

 Frederich ataxia (gangguan sumsum tulang belakang) 

 Coxa valga (gangguan pad sendi paha) 

 Sypillis (kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit syphilis) 

2) Kerusakan pada waktu kelahiran 

 Erb’s palsy (kerusakan syaraf lengan) 

 Fraglitas osium (tulang yang rapuh, mudah patah) 

3) Infeksi 

 Tuberculosis tulang (menyerang sendi paha hingga menjadi 

kaku) 

 Osteomyelitis (radang didalam dan disekeliling tulang belakang 

akibat bakteri) 

 Poliomyletis (kelumpuhan akibat infeksi virus) 

 Pott’s disease (tuberculosis sumsum tulang belakang) 

 Still’s disease ( radang pada tulang) 

 Tuberculosis pada lutut atau paha.0 

4) Kondisi traumatic atau kerusakan traumatic 

 Amputasi 
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 Kecelakaan akibat luka bakar 

 Patah tulang 

5) Tumor 

 Oxoxtosis (tumor tulang) 

 Osteosis fibrosa cystic (kista yang berisi cairan) 

6) kondisi-kondisi lainnya 

 flatfeet (telapak kaki rata) 

 kyphosis (bagian belakang sumsum tulang belakang yang 

cekung) 

 Lordosis ( bagian muka sumsum tulang belakang yang cekung) 

 Perthe’s disease (sendi paha rusak) 

 Ricket (tulang lunak karena nutrisi) 

 Scilosis (tulang belakang berputar, bahu dan paha miring) 

 

b. Penyebab Terjadinya Tuna Daksa 

Penyebab Tuna Daksa Ada beberapa macam sebab yang dapat 

menimbulkan kerusakan pada anak hingga menjadi tuna daksa. 

Kerusakan tersebut ada yang terletak dijaringan otak, jaringan 

sumsum tulang belakang, pada system musculus skeletal. Adanya 

keragaman jenis tuna daksa dan masing-masing kerusakan timbulnya 

berbeda-beda. 

Dilihat dari saat terjadinya kerusakan otak dapat terjadi pada 

masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. 

1) Sebab-sebab Sebelum Lahir (Fase Prenatal) 

 Pada fase ini kerusakan terjadi pada saat bayi masih dalam 

kandungan, kerusakan disebabkan oleh: 

 Trauma, Infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu 

mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang 

dikandungnya, misalnya infeksi, sypilis, rubela, dan typhus 

abdominolis. 

 Kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, 

tali pusat tertekan, sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf 

di dalam otak. 

 Bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung 

mempengaruhi sistem syarat pusat sehingga struktur maupun 

fungsinya terganggu. 

 Ibu yang sedang mengandung mengalami trauma (kecelakaan) 

yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem 
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syaraf pusat. Misalnya ibu jatuh dan perutnya membentur yang 

cukup keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi 

maka dapat merusak sistem syaraf pusat. 

2) Faktor keturunan 

3) Usia ibu pada saat hamil 

4) Pendarahan pada waktu hamil 

5) Keguguran yang dialami ibu. 

6) Sebab-sebab pada saat kelahiran (fase natal, peri natal) Hal-hal 

yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi 

dilahirkan antara lain: 

 Proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang ibu 

kecil sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen, kekurangan 

oksigen menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dalam 

otak bayi, akibatnya jaringan syaraf pusat mengalami kerusakan. 

 Pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang 

mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf 

otak pada bayi. 

 Pemakaian anestasi (obat bius) yang melebihi ketentuan. Ibu 

yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang 

melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak 

bayi, sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun 

fungsinya. 

7) Sebab-sebab setelah proses kelahiran (fase post natal) Fase setelah 

kelahiran adalah masa mulai bayi dilahirkan sampai masa 

perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. 

Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi lahir 

adalah: 

 Kecelakaan/trauma kepala, amputasi. 

 Infeksi penyakit yang menyerang otak. 

 Anoxia/hipoxia. 

 Trauma 

 

c. Karakteristik Tuna Daksa 

Ditinjau dari aspek psikologis, anak tuna daksa cenderung 

merasa malu, rendah diri dan sensitif, memisahkan diri dari 

llingkungan. Disamping karakteristik tersebut terdapat beberapa 

problema penyerta bagi anak tuna daksa antara lain: 

 Kelainan perkembangan/intelektual. 

 Gangguan pendengaran. 

 Gangguan penglihatan. 

 Gangguan taktik dan kinestetik. 

 Gangguan persepsi 
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 Gangguan emosi. 

 

E. Pola Pelaksanaan Penyuluhan 

Penyuluhan Tentang Kebugaran Jasmani Pada Anak Berkelainan 

Daksa Anggota NPC Kalimantan Selatan dilaksanakan selama 3 hari 

berturut-turut. 

Kegiatan yang dilaksanakan berupa: 

1. Penyuluhan tentang kebugaran jasmani secara teoritis. 

2. Praktek latihan kebugaran jasmani. 

 

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pengabdian kepada masyarakat ini dijadwalkan selama 3 hari, dan 

dimulai pada tanggal 21 Nopember sampai dengan tanggal 23 Nopember 

tahun 2018. 

Tempat pelaksanaan di Sekretariat NPC Kalimantan Selatan Jl. A. 

Yani Km. 28 Loktabat Banjarbaru. Kegiatan ini didahului dengan adanya 

persiapan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya NPC 

Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesejahteraan Masyarakat. 

 

G. Pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 3 hari, 

dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dan semua peserta berasal dari 

anggota NPC Provinsi Kalimantan Selatan yang berkelainan daksa. 
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H. Materi Penyuluhan Tentang Kebugaran Jasmani 

1. Pertemuan I 
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2. Pertemuan II 
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3. Pertemuan III 
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I. Pemberian Materi Kebugaran Jasmani 
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J. Praktek Kebugaran Jasmani 
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K. Hasil Praktek Kebugaran Jasmani Pengukuran Vo2Max 
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L. Pengukuran Vo2Max 

NORMA TES 
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