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 Setiap siswa membutuhkan kesegaran jasmani diantaranya kekuatan, daya tahan, daya 
otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan dan reaksi yang 
bagus agar dapat belajar secara optimal sehingga dapat meraih prestasi yang baik. Tujuan 
penelitian adalah Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani Siswa SD Kelas V Di Gugus 
Diponegoro Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2010. Penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan sumber kajian dalam ilmu pengetahuan 
tentang tingkat kesegaran jasmani Siswa SD Kelas V Di Gugus Diponegoro Kecamatan Tirto 
Kabupaten Pekalongan Tahun 2010. 

Populasi penelitian adalah seluruh Siswa SD Kelas V Di Gugus Diponegoro Kecamatan 
Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 sebanyak 138 siswa . Tehnik sampling yang digunakan 
dalam tes adalah total sampling, yaitu mengambil seluruh populasi sebanyak 138 siswa sebagai 
sampel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tingkat kesegaran jasmani Siswa SD 
Kelas V Di Gugus Diponegoro Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2010. Metode 
pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Selanjutnya data yang diperoleh di 
analisis dengan menggunakan analisis deskiptif presentase. 
 Hasil penelitian tentang kesegaran jasmani Siswa SD Kelas V Di Gugus Diponegoro 
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 yaitu baik sekali (0,00%) baik (2,17%), 
sedang (28,99%), kurang (60,87%) dan kurang sekali (7,97%). Berdasarkan hasil tersebut Siswa 
SD Kelas V Di Gugus Diponegoro Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 tingkat 
kesegaran jasmaninya sebagian besar kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi 
pada siswa, kurangnya siswa melakukan aktifitas fisik, kurangnya perhatian terhadap kesehatan 
pribadi dan lingkungan,kurangnya istirahat pada siswa sehingga mengakibatkan tingkat 
kesegaran jasmani kurang. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yaitu Siswa SD Kelas V Di Gugus Diponegoro 
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 memiliki tingkat kesegaran jasmani yang 
kurang. Oleh karena itu penulis mengajukan beberapa saran antara lain : 1) Bagi siswa yang 
masih memliki tingkat kesegaran jasmani kurang hendaknya lebih meningkatkan aktifitas 
fisiknya melalui peningkatan aktifitas olahraga maupun melalui pemilihan jenis permainan yang 
melibatkam aktifitas fisik seperti daya tahan, kecepatan dan koordinasi. 2). Bagi guru 
pendidikan jasmani lebih mengefektifkan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang 
diampunya mengarah pada peningkatan kesegaran jasmani seperti menambah latihan fisik 
misalnya lari jarak jauh,  lari cepat dan aktifitas fisik yang berkaitan dengan peningkatan 
kapasitas vital paru dan tingkat kesegaran jasmani. 3). Bagi sekolah hendaknya lebih serius 
dalam memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana olahraga yang ada di sekolah 


