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SARI 
 
 
Candra Adi Wibowo. 2007. Skripsi ini berjudul “Survai Tingkat Kesegaran 
Jasmani Siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 
Pelajaran 2005/2006”. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
tingkat kesegaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten 
Temanggung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk 
mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten 
Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006 dan untuk mengetahui persentase 
kategori kesegaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten 
Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006. 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa SMA N 
Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006 yang berjumlah 
480 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random 
sampling dengan cara undian. Pemilihan individu sebagai anggota sampel 
dilakukan dengan cara undian. Jumlah sampel yang digunakan 120 siswa. Sesuai 
dengan judul penelitian, maka terdapat variabel penelitian : variabel terikat, yaitu 
kesegaran jasmani. Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang 
penting dalam sebuah penelitian karena berhubungan langsung dengan data yang 
diperoleh, untuk memperoleh data yang sesuai maka dalam penelitian ini 
menggunakan metode Survai dengan teknis tes. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : Tingkat 
kesegaran jasmani siswa SMA Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 
Pelajaran 2005/2006 rata-rata dalam kategori sedang, dari hasil perhitungan 
statistik dinyatakan dengan angka 75.8% dengan jumlah sampel sebanyak 91 
siswa berkategori sedang. Tingkat kesegaran jasmani siswa putra SMA Negeri I 
Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006 rata-rata dalam 
kategori sedang, dari hasil perhitungan statistik dinyatakan dengan angka 63.3% 
dengan jumlah sampel sebanyak 38 siswa putra berkategori sedang. Tingkat 
kesegaran jasmani siswa putri SMA Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung 
Tahun Pelajaran 2005/2006 rata-rata dalam kategori sedang, dari hasil 
perhitungan statistik dinyatakan dengan angka 88.3% dengan jumlah sampel 
sebanyak 53 siswa putri berkategori sedang. 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan antara lain Untuk 
meningkatkan kemampuan dalam bidang lari 60 m hendaknya siswa dapat 
melakukan latihan dengan gerakan yang singkat atau dalam waktu yang pendek 
misalnya  latihan lari pendek dengan pembebanan. Untuk meningkatkan 
kemampuan dalam bidang lari 1200 m dan 1000 m hendaknya siswa melakukan 
latihan pernafasan. Sistem jantung, peredaran darah dan pernafasan merupakan 
alat utama pengukur dari segala unsur yang diperlukan tubuh terutama oksigen 
yang berfungsi untuk pembakaran pada proses pengolahan zat-zat makanan dalam 
tubuh sehingga dapat menghasilkan energi yang diperlukan. Untuk meningkatkan 
kemampuan vertical jump hendaknya siswa melakukan latihan kelincahan. 
Dengan latihan ini diharapkan siswa dapat melakukan perubahan gerakan dengan 
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cepat dan tepat selagi tubuh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk 
meningkatkan kemampuan sit up hendaknya siswa melakukan latihan kekuatan 
otot dan kecepatan kontraksi otot. Hal ini dimaksudkan agar semua faktor yang 
mempengaruhi kedua hal-hal tersebut akan mempengaruhi daya otot sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan kerja fisik secara tiba-
tiba. Untuk meningkatkan kemampuan gantung siku hendaknya siswa melakukan 
latihan keseimbangan dan ketahanan tubuh. Dengan latihan ini siswa akan 
memiliki kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang pada saat melakukan 
gerakan tergantung pada kemampuan integrasi antara kerja indera penglihatan, 
kanalis semisis kuralis pada telinga dan reseptor pada otot. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

 Ilmu pengetahuan sekarang ini telah berkembang sangat pesat, sehingga 

mendorong kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan dan orang lebih 

tahu akan arti pentingnya olahraga bagi kesehatan. Pada kenyataannya ada empat 

dasar tujuan manusia melakukan aktivitas olahraga. Pertama, mereka yang 

melakukan kegiatan olahraga untuk tujuan rekreasi. Kedua, mereka yang 

melakukan kegiatan olahraga untuk pendidikan. Ketiga, mereka yang melakukan 

kegiatan olahraga dengan tujuan untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani 

tertentu. Keempat, mereka yang melakukan kegiatan olahraga tertentu untuk 

mencapai prestasi yang optimal. Diantara berbagai tujuan dan sasaran kegiatan 

olahraga di atas, salah satunya adalah untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani. 

Artinya kegiatan olahraga tidak hanya sekedar untuk mencapai prestasi yang 

tertentu, namun bertujuan untuk menjaga kesehatan badan atau kesegaran jasmani 

seseorang. 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan berat sehari-hari dengan mudah tanpa merasa lelah dan masih 

mempunyai sisa atau cadangan tanaga untuk menikmati waktu senggang atau 

untuk keperluan yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Dengan demikian 

kesegaran jasmani merupakan wujud dari loyalitas fungsional seseorang untuk 

1 
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melakukan suatu pekerjaan secara tertentu dengan hasil baik atau memuaskan 

tanpa kelelahan yang berarti. 

Peningkatan kesegaran jasmani di sekolah perlu dibina untuk menunjang 

tercapainya proses belajar mengajar yang optimal, karena siswa yang mempunyai 

kesegaran jasmani yang baik akan dapat melaksanakan tugas belajar dengan baik, 

hal ini sesuai dengan pendapat Engkos Kosasih (1985:10) bahwa kesegaran 

jasmani atau kondisi fisik yang baik bagi para pelajar akan berfungsi untuk 

mempertinggi kemampuan dan keamanan belajar. Oleh karena itu dapat 

dimungkinkan jika mempunyai kesegaran jasmani yang jelek akan berpengaruh 

pada penampilan fisik maupun pikiran siswa yang tidak siap atau tidak sanggup 

untuk menerima beban kerja yang berupa aktifitas belajar, yang merupakan 

kewajiban bagi siswa setiap harinya. Selain itu siswa yang mempunyai kesegaran 

jasmani yang baik, masih mempunyai sisa tenaga yang dapat digunakan untuk 

mengisi waktu luangnya. 

Atas dasar fungsi dari kesegaran jasmani bagi para pelajar maka kesegaran 

jasmani akan memberikan manfaat bagi tujuan pendidikan di sekolah. Karena 

dengan semakin tinggi tingkat kesegaran jasmani seseorang maka semakin tinggi 

pula gairah untuk belajar, sehingga dengan gairah belajar yang besar akan dapat 

tercapai tujuan pendidikan nasional mengingat pentingnya kesegaran jasmani bagi 

para siswa, dengan sendirinya tak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesegaran jasmani diantaranya adalah : makanan dan gizi, tidur dan istirahat, 

latihan dan olah raga, kebiasan hidup sehat serta faktor lingkungan (Dangsina 

Moeloek, 1984 : 12). 



 3

 SMA Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung merupakan sekolah 

negeri yang pada tahun pelajaran 2005/2006 mempunyai jumlah siswa secara 

keseluruhan sebanyak 480 siswa, yang terbagi pada kelas sepuluh, kelas sebelas, 

dan kelas tiga IPA dan tiga IPS. Beberapa aktivitas yang dilakukan siswa di SMA 

Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung dalam bidang olahraga di sekolah 

diantaranya kegiatan ekstrakurikuler seperti sepakbola, pencak silat, bola volly, 

basket dan tenis lapangan. Sebagai siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten 

Temanggung hidup di daerah pedesaan dengan berbagai macam kekurangannya. 

Daerah itu pada umumnya mempunyai kekurangan diantaranya transportasi dan 

komunikasi. Kendala utama terletak pada terbatasnya dana masyarakat yang 

kekurangan akibat pemenuhan kebutuhan hidup menjadi terganggu. Lingkungan 

ini dapat menghambat proses dan hasil belajar di sekolah demikian juga kesegaran 

jasmaninya. Karena penelitian ini bersifat deskriptif jadi hanya menggambarkan 

keadaan bagaimana tingkat kesegaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Candiroto 

Kabupaten. Temanggung. 

Beberapa prestasi yang pernah dicapai siswa-siswi di SMA Negeri 1 

Candiroto diantaranya menjuarai lomba lari 100 m putra di tingkat Kabupaten 

Temanggung pada tahun 2004, juara kedua (runner up) Porseni di Tingkat 

Kabupaten Temanggung pada tahun 2004, juara  pertama Turnamen Sepak Bola 

SMA Negeri se-Kabupaten Temanggung dan beberapa prestasi lainnya di bidang 

olah raga. Untuk menjaga prestasi siswa dalam bidang olah raga dan selain itu 

untuk mendukung prestasi siswa di bidang lain, maka harus ada upaya untuk tetap 

menjaga kondisi fisik siswa agar tetap dalam kondisi sehat. Upaya tersebut dapat 
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dilakukan sekolah melalui dua aspek yaitu kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler dilaksanakan melalui pelajaran 

pendidikan jasmani yang dilaksanakan pada jam pelajaran.  

Dalam kegiatan intrakurikuler, materi pelajaran yang diberikan melalui  

Penjas sangat mendukung kondisi kesegaran jasmani siswa. Materi pelajaran yang 

diberikan bersifat variatif membuat siswa tidak merasa bosan atau jenuh dengan 

materi atau kegiatan olah raga yang ada. Selain itu fasilitas dan peralatan yang 

mendukung juga sangat menunjang siswa untuk menyalurkan bakat dan 

kemampuannya dalam bidang olah raga.  

Untuk siswa yang memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang tertentu 

dapat menambah jam latihan dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler siswa di SMA Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung dalam 

bidang olahraga diantaranya sepak bola, pencak silat, bola volly, basket dan tenis 

lapangan. 

 Dengan latar belakang seperti tersebut diatas, maka diadakan penelitian 

dengan judul “Survai Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa SMA Negeri 1 

Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006”. 

 Adapun alasan penulis memilih judul penelitian diatas adalah sebagai 

berikut : 

1.1.1 Kesegaran jasmani merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi 

sebagai salah satu penunjang yang penting dalam kehidupan manusia 

untuk menjaga dan meningkatkan efisiensi dan aktifitas sehari-hari. 
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Demikian pula bagi siswa merupakan faktor yang sangat penting 

mempengaruhi kemampuan belajar. 

1.1.2 Kurikulum pendidikan di sekolah dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani. 

1.1.3 Kesegaran jasmani dapat ditingkatkan dengan cara berolahraga dan 

berlatih secara teratur serta terprogram baik dilakukan di sekolah maupun 

di luar sekolah. 

 

1.2 Penegasan Istilah 

Untuk menegaskan penafsiran isi judul skripsi agar memperoleh gambaran 

yang jelas dan mengarah pada tujuan penelitian, istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan sebagai berikut : 

2.1.1 Survai 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993 : 312) survai adalah salah satu jenis 

penelitian untuk mengetahui pendapat dari informasi yang diperoleh. Dimana 

informasi yang diperoleh dari penelitian dapat dikumpulkan dari sebuah populasi 

dan dapat pula dari berbagai populasi. Dalam penelitian ini survai diartikan 

sebagai alat atau metode dalam memperoleh data dengan teknis tes. 

 

2.1.2 Tingkat Kesegaran Jasmani 

Poerwodarminto (2003 : 1010) yang dimaksud dengan kesegaran jasmani 

adalah “keadaan (hal, sifat dan sebagainya), segar kenyamanan kesehatan”. 

Sedangkan jasmani adalah (Tubuh,benda-benda sebagai lawan rohani) 

(Poerwodarminto, 2003 : 461 ). 
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Soetarman mengemukakan kesegaran jasmani adalah suatu aspek fisik dari 

kesegaran jasmani yang menyeluruh (total fitnes) yang memberikan kesanggupan 

pada seseorang untuk menjalankan yang produktif dan dapat menyesuaikan diri 

pada tiap-tiap pembebanan fisik. Sehingga yang dimaksud dengan tingkat 

kesegaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang untuk melakukan tugas 

sehari-hari dengan mudah tanpa merasa lelah yang berarti dan masih mempunyai 

sisa tenaga untuk menikmati waktu luangnya dan untuk keperluan - keperluan lain 

yang mendadak. 

 

1.3 Permasalahan 

Masalah penelitian adalah sebuah pernyataan yang merupakan perasaan 

atau simpulan dari uraian tentang situasi problematic (Ihalaw, 2003). Menurut 

Copper dan Emory (1995) masalah penelitian adalah satu atau dua kalimat yang 

tidak dapat dijawab dengan “ya” atau “tidak”, dan merupakan sebuah masalah 

yang luas, akan diukur, digali dan diuji secara mendalam melalui hipotesis-

hipotesis yang dikembangkan. 

Dalam penelitian ini permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah : 

Bagaimana tingkat kesegaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten 

Temanggung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya untuk menentukan, menggambarkan dan 

mengkaji kebenara suatu ilmu pengetahuan (Sutrisno, 1987 : 271). Berdasarkan 

hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Candiroto 

Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan informasi tentang tingkat kesegaran jasmani kepada 

Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan Siswa SMA Negeri 1 Candiroto 

Kabupaten Temanggung. 

2. Informasi tersebut dapat dipakai sebagai dasar penyusun program-program 

sekolah dan kurikulum dalam upaya pembinaan yang lebih efektif dan efisien. 

  

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Kesegaran Jasmani 

Olah raga merupakan salah satu cara untuk menjaga kondisi agar 

kesegaran jasmani tetap baik. Sehingga banyak terlihat pria ataupun wanita, tua 

maupun muda melakukan latihan-latihan olah raga, baik di lapangan-lapangan 

atau di jalan-jalan. Semua ini mereka lakukan agar kesehatan dan kesegaran 

jasmani tetap baik yang merupakan dasar penting untuk hidup bahagia dan 

bermanfaat. 

Belakangan ini banyak yang menyebutkan tulisan maupun uraian 

mengenai kesegaran jasmani. Namun demikian masih banyak yang belum 

mengetahui atau mengalami kesulitan dalam mendefinisikan kesegaran jasmani. 

Kesegaran jasmani sebagai terjemahan dari kata (physical fitness) 

mencakup pengertian yang luas dan kompleks, sehingga tidaklah begitu mudah 

untuk menyusun suatu batasan secara singkat dan tepat. Untuk memahami 

pengertian dan makna dari kesegaran jasmani maka penulis akan mengutip dari 

pendapat-pendapat para ahli yang menyimpulkan sebagai berikut : 

Menurut Sadoso Sumosardjuno (1985 : 19) kesegaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa 

merasa lelah yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk 

menikmati senggang waktu dan untuk keperluan-keperluan yang mendadak. 

8 



 9

Menurut Dangsina Moeloek (1984 : 2) ditinjau dari segi faal kesegaran 

jasmani (phisical fitness) adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam 

melaksanakan tugas pembebanan fisik yang diberikan kepadanya (pekerjaan 

sehari-hari) tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. 

Menurut Soegiyono (1982 : 6) kesegaran jasmani adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan cukup kekuatan dan 

daya tahan tanpa timbul kelelahan dan dengan sisa tenaganya masih dapat 

menikmati waktu luang dan siap menghadapi kesukaran atau bekerja yang 

mungkin timbul. Orang yang tidak fit tidak akan mampu melaksanakannya. 

Menurut Soedjatmo Soemowerdoyo (1985 : 46) kesegaran jasmani lebih 

bertitik berat pada physiological fitness yaitu kemampuan tubuh menyesuaikan 

fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas-batas fisiologis terhadap keadaan 

lingkungan dan atau kerja fisik dengan cara yang cukup efisien tanpa lelah secara 

berlebihan sehingga masih dapat melakukan kegiatan yang lain yang bersifat 

rekreatif dan telah mengalami pemulihan yang sempurna sebelum datangnya tugas 

yang sama pada esok harinya. 

Menurut Soetarman (1983 : 46) kesegaran jasmani adalah suatu aspek 

yaitu aspek fisik dari kesegaran yang menyentuh (total fitness) yang memberikan 

kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan 

dapat menyesuaikan diri pada tiap-tiap pembebanan fisik yang layak. 

Menurut Scott dan French (1980 : 75) orang yang segar adalah orang yang 

sehat mempunayai kemampuan untuk mengatasi pekerjaan sehari-hari dan masih 
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mempunyai tenaga cadangan yang cukup tidak hanya untuk menghadapi keadaan 

darurat, tetapi juga untuk mengisi waktu-waktu luang. 

Menurut Prof. Drs. R. radioputro (1978 : 75) ditinjau dari sudut sosial 

orang yang mempunyai physical fitness dapat diartikan orang yang mempunyai 

cukup kekuatan dan daya tahan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa 

menimbulkan kelelahan dan mempunyai kemampuan untuk mengatasi kesukaran 

yang tidak terduga-duga dimana dibutuhkan usaha jasmaniah yang biasanya tidak 

pernah dilakukan serta dapat dinikmati sebanyak-banyaknya waktu yang terluang. 

Dari pendapat diatas yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat peneliti 

simpulkan bahwa kesegaran jasmani adalah keadaan jasmani yang sehat yang 

mempunyai cukup kekuatan dan daya tahan serta kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan dengan efesien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti sehingga 

masih memiliki sisa tenaga untuk mengisi waktu luangnya dan tugas-tugas yang 

mendadak lainnya. 

 

2.2 Kesegaran Jasmani Secara Keseluruhan  

Kesegaran jasmani dalam arti sempit merupakan suatu aspek dari 

kesegaran keseluruhan manusia. Kesegaran jasmani secara keseluruhan dapat 

dijabarkan menjadi 4 aspek sehingga mengarah pada kesegaran yang menyeluruh 

(total fitness), yaitu : (1) Kemampuan statis (static fitness), (2) Kemampuan 

jasmani (motor skill fitness), (3) Kemampuan mental (mental fitness), (4) 

Kemampuan sosial (social fitness) (Badan Pembina UKS Kanwil Dep. Pendidikan 

dan Kebudayaan Jateng, 1978 : 76). 
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Untuk lebih jelasnya masing-masing aspek tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Statis 

Kemampuan statis (static fitness) adalah tidak adanya cacat dan penyakit. 

Dengan berpangkal tidak dari arti “sehat” dimana tidak hanya berarti tidak sakit 

atau cacat, melainkan juga ada keserasian yang sempurna dari segi physic, mental 

dan social. 

2. Jasmani 

Kemampuan jasmani (motor skill fitness) adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan-gerakan yang dikoordinasi. Dalam hal ini diperlukan 

ketrampilan tertentu dan kemampuan daya tahan, seperti berenang, melempar, 

melompat, tinju, bermain sepakbola, tennis dan sebagainya. Pada gerakan yang 

dikoordinir terpadu komponen-komponen/unsur-unsur pertahanan, keseimbangan, 

fleksibilitas, ketangkasan, kekuatan, bergerak sekonyong-konyong (ogility) 

sehingga untuk semua ini diperlukan kekuatan otot dan daya tahan. 

3.  Mental 

Kemampuan mental (mental fitness) adalah kemampuan dalam 

menghadapi tantangan liku-liku kehidupan. Dan untuk ini tentunya diperlukan 

sifat-sifat mental yang tangguh antara lain : kepercayaan terhadap diri sendiri, 

keuletan, ketabahan hati dan tidak lekas putus asa. Kehalusan budi dan mampu 

mengekang nafsu-nafsu terlarang, ramah tamah, bersifat adil dan 

berperikemanusiaan. Seseorang yang telah memiliki tuntutan hidup seperti 
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tersebut diatas tentu merupakan pribadi yang dapat dibanggakan dan mempunyai 

pula dasar ke-Tuhan-an yang teguh. 

4.  Sosial  

Kemampuan sosial (social fitness) hal ini dimaksudkan kemampuan 

seseorang untuk dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan hidupnya kepada 

belas kasihan orang lain, mempunyai cukup kekuatan dan daya tahan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan yang baik (Badan Pembina UKS Dep. P dan K 

Jateng, 1978 : 77-78). 

 

2.3 Fungsi Kesegaran Jasmani 

Manusia selalu mendambakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. 

Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin banyak membuat manusia berusaha 

keras untuk memenuhinya, maka dengan semakin keras manusia berusaha 

menghadapi tantangan hidup dalam memenuhi kebutuhannya diperlukan jasmani 

yang sehat. Dengan jasmani yang sehat manusia akan lebih mudah melakukan 

aktifitas dan kegiatan sehari-hari. Dan fungsi kesegaran jasmani adalah untuk 

mengembangkan kemampuan kesanggupan daya kreasi dan daya tahan dari setiap 

manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja (Pusat Kesegaran Jasmani 

dan Rekreasi, 1971 : 71). 

 

2.4 Sasaran dan Tujuan Kesegaran Jasmani 

Sasaran dan tujuan kesegaran jasmani akan selalu tergantung pada obyek 

yang dituju, dan obyek yang dituju tersebut adalah : 
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1. Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan 

a. Kesegaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi. 

b. Kesegaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan 

produktifitas kerja. 

c. Kesegaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa untuk mempertinggi 

kemampuan belajar. 

2. Golongan yang berhubungan dengan keadaan 

a. Kesegaran jasmani bagi penderita cacat untuk rehabilitasi. 

b. Kesegaran jasmani bagi ibu hamil untuk perkembangan bayi dalam 

kendungan dan untuk mempersiapkan diri si ibu menghadapi saat 

kelahiran. 

3. Golongan yang dihubungkan dengan usia 

a. Kesegaran jasmani bagi anak-anak untuk menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan yang baik. 

b. Kesegaran jasmani bagi orang tua adalah untuk mempertahankan kondisi 

terhadap serangan penyakit (Badan Pembina UKS Kanwil Depdikbud 

Jateng, 1978 : 77-78). 

 

2.5 Komponen Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani mencakup pengertian yang komplek maka baru dapat 

dipahami jika mengetahui tentang komponen-komponen kesegaran jasmani yang 

saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, namun masing-masing 
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komponen memiliki ciri-ciri tersendiri yang berfungsi pokok pada kesegaran 

jasmani. 

Agar seseorang dapat dikatakan kondisi fisiknya baik atau kesegaran 

jasmaninya baik, maka status setiap komponennya harus berada dalam kategori 

baik. Komponen kesegaran jasmani seperti yang dikemukakan oleh Larson dan 

Yakom sebagai berikut : 

1. Resistensi terhadap penyakit (Resistance to des case) 

Daya tahan tubuh terhadap penyakit antara orang yang satu dengan orang 

yang lainnya berbeda-beda, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan terhadap 

penyakit adalah faktor lingkungan, faktor makanan, dan faktor keturunan atau 

genetik. 

Faktor lingkungan tersebut antara lain adalah latihan olahraga yang teratur, 

istirahat cukup, rekreasi dan makan makanan yang bergizi. Gangguan 

keseimbangan antara ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi daya tahan 

terhadap penyakit seseorang. Jadi kesegaran jasmani yang baik tentunya akan 

berakibat langsung pada daya tahan tubuh. 

2. Kekuatan dan daya tahan otot (Muscular strength and muscular edurance) 

Kekuatan otot menggambarkan kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh 

otot atau sekelompok otot, kekuatan otot ditentukan oleh luasnya penampang otot, 

makin luas penampang otot makin kuat ketahanan otot. Ketahanan otot ditentukan 

oleh lancarnya pengiriman zat asam dan makanan ke otot dan lancarnya 

pembuangan sisa pembakaran dari otot. Bertambahnya besar otot disebabkan oleh 
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kenaikan tensi di dalam otot itu dan kenaikan ini dapat dilakukan dengan 

memberikan beban pada otot itu yang cukup beratnya. 

Dengan latihan fisik yang teratur dan terus menerus akan dapat 

meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot, sehingga dapat melakukan kegiatan 

fisik yang lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi menambah 

kesegaran jasmani berarti menambah latihan dan latihan jasmani berarti 

menambah kekauatan otot dan daya tahan otot. Dengan bertambahnya kekuatan 

otot dan daya tahan otot sikap tubuh menjadi lebih baik. Orang dapat lebih lama 

berdiri atau duduk tanpa jatuh pingsan dan kemungkinan pembesaran vena-vena 

di tungkai (varices) berkurang. 

Faktor-faktor fisiologis yang mempengaruhi kekuatan dan daya tahan otot 

yaitu: 

a.  Aktifitas fisik 

Meningkatnya nilai aerobic dan tidak cepat capai dapat kita duga 

mempunyai cadangan glikogen otot yang lebih besar dan tidak cepat mengalami 

hipoglikemia. Disamping itu rasa lelah yang berkurang dapat pula dihubungkan 

dengan berkurangnya asam laktat yang dilepaskan ke peredaran darah, otot yang 

terlatih memperlihatkan peningkatan aktifitas transsminase yang akan mengubah 

asam pirurat menjadi alanin, otot yang terlatih dapat menghadapi tuntutan 

peningkatan metabolisme, peningkatan ini bukan sekedar proses aktivitas 

melainkan memang peningkatan protein enzim tersebut (Dangsina Moeloek, 1984 

: 42). 
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b.  Suhu otot 

Kontruksi otot akan lebih kuat dan cepat bila suhu otot sedikit lebih tinggi 

daripada suhu normal sebaliknya bila suhu lebih rendah akan menurunkan 

kelembaban otot dan memperlmah kontraksi. 

c.  Jenis kelamin 

Perbedaan otot pada pria dan wanita disebabkan oleh adanya perbedaan 

ukuran otot baik dalam besar maupun proporsinya dalam tubuh, tetapi besar nilai 

perbedaan ini tidak semua otot. Perbedaan yang nyata antara pria dan wanita 

terlihat pada rangka-rangka wanita lebih pendek dari pria (Dangsina Moeloek, 

1984 : 6). 

d.  Umur 

Umur 12 tahun peningkatan otot pria dan wanita sama, sampai masa 

pubertas lebih cepat pria daripada wanita, yaitu pencapaian kekuatan maksimal 

pada usia 25 tahun. 

3.  Daya tahan jantung, peredaran darah dan pernafasan (Cardio vascular-

respiratory edurance) 

Yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan 

sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya secara terus-menerus yang 

melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu 

yang cukup lama (Sajoto, 1988 : 16). 

Sistem jantung, peredaran darah dan pernafasan merupakan alat utama 

pengukur dari segala unsur yang diperlukan tubuh terutama oksigen (O2) yang 
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berfungsi untuk pembakaran pada proses pengolahan zat-zat makanan dalam 

tubuh sehingga dapat menghasilkan energi yang diperlukan. 

4. Daya otot (Muscular power) 

Daya otot dipengaruhi oleh kekuatan otot, kecepatan kontraksi otot 

sehingga semua faktor yang mempengaruhi kedua hal-hal tersebut akan 

mempengaruhi daya otot. Jadi daya otot adalah kualitas yang memungkinkan otot 

atau sekelompok otot untuk melakukan kerja fisik secara tiba-tiba. Dalam 

kehidupan sehari-hari ini diperlukan untuk memindahkan sebagian atau seluruh 

beban dari satu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan pada suatu saat dan 

secara tiba-tiba. Pemakaian daya otot ini dengan tanaga maksimal dalam waktu 

singkat dan pendek. Orang yang sering melakukan aktifitas jasmani membuat 

daya ototnya menjadi baik. Daya otot dipengaruhi oleh kekuatan otot dan 

kecepatan kontraksi otot sehingga semua faktor yang mempengaruhi kedua hal 

tersebut akan mempengaruhi daya otot. 

5.  Kelentukan (Fleksibility) 

Kelentukan (fleksibelity) adalah aktivitas seseorang dalam penyesuaian 

dari untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini akan 

sangat mudah ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh tubuh 

(Sujoto, 1988 : 17). 

Kelentukan menyatakan kemungkinan gerak maksimal yang dapat 

dilakukan oleh suatu persendian. Jadi meliputi hubungan antara tubuh persendian 

umumnya tiap persendian mempunyai kemungkinan gerak tertentu sebagai akibat 

struktur anatominya. Gerak yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari 
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adalah fleksi batang tubuh tetapi kelentukan yang baik pada tempat tersebut belum 

tentu di tempat lain pula demikian (Dangsina Moeloek, 1984 : 9). 

Dengan demikian kelentukan berarti bahwa tubuh dapat melakukan 

gerakan secara bebas. Tubuh yang baik harus memiliki kelentukan yang baik pula. 

Hal ini dapat dicapai dengan latihan jasmani terutama untuk penguluran dan 

kelentukan. 

Faktor yang mempengaruhi kelentukan adalah usia dan aktifitas fisik pada 

usia lanjut kelentukan berkurang akibat menurunnya aktifitas otot sebagai akibat 

berkurang latihan (aktifitas fisik). 

6.  Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya 

(Sajoto, 1988 : 7). Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kecepatan tinggi 

dapat melakukan suatu gerakan yang singkat atau dalam waktu yang pendek 

setelah menerima rangsang. Kecepatan disini dapat didefinisikan sebagai laju 

gerak berlaku untuk tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh. Faktor yang 

mempengaruhi kecepatan, antara lain adalah : kelentukan, tipe tubuh, usia, jenis 

kelamin (Dangsina Moeloek, 1984 : 7-8). 

7.  Kelincahan  

Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dalam 

posisi diarena tertentu. Kelincahan adalah kemampuan merubah dengan cepat dan 

tepat selagi tubuh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain (Sajoto, 1988 : 

59). Sedangkan menurut Dangsina Moeloek (1984 : 8) menggunakan istilah 
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ketangkasan. Ketangkasan adalah kemampuan merubah secara tepat arah tubuh 

atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. 

Kelincahan seseorang dipengaruhi oleh usia, tipe tubuh, jenis kelamin, 

berat badan, kelentukan (Dangsina Moeloek, 1984 : 9). Dari kedua pendapat 

tersebut terdapat pengertian yang menitik beratkan pada kemampuan untuk 

merubah arah posisi tubuh tertentu. 

8.  Koordinasi  

Koordinasi adalah kemampuan seseorang menginterogasikan bermacam-

macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerak tunggal secara efektif (Sajoto, 

1988 : 17). Koordinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor yang 

terjadi pada suatu gerakan (Dangsina Moeloek, 1984 : 4). Jadi apabila seseorang 

itu mempunyai koordinasi yang baik maka ia akan dapat melaksanakan tugas 

dengan mudah secara efektif. 

9.  Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang 

pada saat melakukan gerakan tergantung pada kemampuan integrasi antara kerja 

indera penglihatan, kanalis semisis kuralis pada telinga dan reseptor pada otot. 

Diperlukan tidak hanya pada olah raga tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari 

(Dangsina Moeloek, 1984 : 10). 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

syaraf otot seperti dalam hand stand atau dalam mencapai keseimbangan sewaktu 

seseorang sedang berjalan kemudian terganggu misalnya tergelincir dan lain-lain 

(Sajoto, 1988 : 18). Keseimbangan ini penting dalam kehidupan maupun olah raga 
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untuk itu penting dimana tanpa keseimbangan orang tidak dapat melakukan 

aktivitas dengan baik. 

10.  Ketepatan 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerik 

bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan suatu gerak atau 

mungkin suatu aspek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian tubuh 

(Sajoto, 1988 : 18). 

Dengan latihan atau aktivitas olahraga yang menuju tingkat kesegaran 

jasmani maka ketepatan dari kerja tubuh untuk mengontrol suatu gerakan tersebut 

menjadi efektif dan tujuan tercapai dengan baik. 

Dengan mengemukakan unsur kemampuan tersebut diatas, tidaklah berarti 

bahwa semua orang harus dapat mengembangkannya secara keseluruhan. Tiap 

manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimanpun 

juga faktor dalam (endogenetik) dan faktor luar (eskogenetik) selalu mempunyai 

pengaruh, selain dari itu faktor kelaminpun menentukan pula. Ada perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan dalam pengembangan kesegaran jasmani. Pada 

umumnya peningkatan kesegaran jasmani bagi kaum laki-laki lebih terarah pada : 

daya tahan, keseimbangan, sikap dan tingkah laku. Sikap dan tingkah laku adalah 

unsur dari kesegaran mental jelas terbukti bahwa masalah kesegaran jasmani tidak 

begitu saja dapat terlepas dari unsur-unsur lain seperti mental, emosional dan 

spiritual. 
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2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

Mengingat pentingnya kesegaran jasmani bagi seseorang maupun siswa 

yang berfungsi mengembangkan kemampuan, kesanggupan dan daya tahan diri 

sehingga mempertinggi daya aktivitas kerja maupun belajar, maka tak akan lepas 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Sehingga 

dimungkinkan antara orang yang satu dengan orang yang lain akan berbeda dan 

faktor-faktor tersebut adalah makanan dan gizi, tidur dan istirahat, latihan jasmani 

dan olah raga, kebiasaan hidup sehat serta faktor lingkungan (Dangsina Moeloek, 

1094 : 12). 

Dari faktor-faktor tersebut diatas maka dibicarakan peranan masing-

masing faktor sebagai berikut : 

1.  Makanan dan gizi 

Sejak masih dalam kandungan manusia sudah memerlukan makanan dan 

gizi yang cukup yand digunakan untuk pertumbuhan. Jadi dalam pembinaan 

kesegaran jasmani, tubuh haruslah cukup makan makanan yang bergizi yang 

mengandung unsur-unsur : 

2.  Protein 

Dangsina Moeloek (1984 : 12) mengatakan bahwa “ada 2 macam protein, 

yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein hewani adalah yang berasal dari 

hewan sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan”. Protein hewani tinggi nilainya daripada protein nabati, sebab ia 

mengandung 10 macam asam amino ini harus masuk dalam tubuh, sebab apabila 

tidak tubuh akan mengalami gangguan. Protein berfungsi sebagai bahan 
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pembangun tubuh, untuk pertumbuhan, mengganti bagian tubuh yang rusak, 

pembuatan enzim, hormon, pigment, dan penghasil kalori. Protein melaksanakan 

banyak fungsi penting yang dapat digolongkan dalam bagian-bagian berikut ini : 

protein menyediakan bahan-bahan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan-

jaringan badan, protein bekerja sebagai pengatur proses (pekerjaan badan), dan 

protein memberikan tenaga jika keperluan badan terpenuhi oleh karbohidrat dan 

lemak. 

Karena protein mengandung unsur karbon (C) maka protein dapat pula 

berperan sebagai zat tenaga. Satu gram protein dapat menghasilkan empat kalori. 

Protein akan digunakan sebagai zat pembakar apabila kebutuhan tubuh akan 

kalori tidak dapat dipenuhi oleh hidrat arang dan lemak. Apabila protein tidak 

dapat digunakan sebagai pembentuk sel-sel tubuh. Sehingga dapat disimpulkan 

selain sebagai pembangun protein juga dapat berfungsi sebagai sumber tenaga 

bagi tubuh, ini berarti protein berperan terhadap kesegaran jasmani. 

3.  Lemak 

Lemak merupakan bahan makanan yang banyak memberikan kalori. 

Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K. Lemak berfungsi 

pula sebagai isolasi mencegah hilangnya panas yang terlalu cepat, seperti halnya 

dengan hidrat arang. Molekul lemak terdiri dari insur-unsur karbon (C), hidrogen 

(G) dan oksigen (O). fungsi utama lemak adalah memberi tenaga tubuh. Satu 

gram lemak kalau dibakar dalam tubuh akan menghasilkan sembilan kalori. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan selain sebagai pelarut vitamin dan 

pelindung bagi tubuh lemak juga berperan sebagai penghasil kalori yang turut 

menutukan tingkat keseragaran jasmani seseorang. 

4.  Karbohidrat 

Karbohidrat adalah zat makanan yang memberikan tenaga paling banyak. 

Zat ini juga berfungsi sebagai oksidasi atau pembakar lemak, karena karbohidrat 

maka penghancuran protein sebagai tenaga berkurang, sehingga protein dapat 

banyak dimafaatkan sebagai bahan pembangun (Dangsina Moeloek, 1984 : 12). 

Karbohidrat juga disebut zat pati juga zat gula. Susunan hidrat arang terdiri dari 

unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O). didalam hidrat arang akan 

dibakar dan mengasilkan tenaga dan panas. Satu gram hidrat arang menghasilkan 

peran penting sebagai sumber tenaga, walaupun tiap gram hidrat arang 

menghasilkan kalori lebih sedikit dibanding dengan lemak. Dalam hidangan 

sehari-hari rakyat Indonesia + 60 – 80 % kalori yang dibutuhkan sehari-hari 

berasal dari hidrat arang, bahkan ada yang mencapai 90 %. 

5.  Garam-garam Mineral 

Garam-garam mineral berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh, 

memberikan tekanan osmose yang tertentu dan tetap bagi cairan tubuh. Kegunaan 

garam-garam mineral sebagai berikut : 

a. Memberikan tekanan osmozon yang tertentu dan tetap bagi cairan tubuh 

(lebih-lebih garam dapur atau NaCl). 

b. Mempunyai fungsi bersifat terhadap otot-otot dan sel-sel pada umumnya. 
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Pembangun dalam tubuh kita seperti garam-garam Ca untuk pembentukan 

tulang-tulang dan garam-garam Fe untuk pembentukan sel-sel darah merah. 

Garam-garam mineral berfungsi dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke 

jaringan tubuh dan sebaliknya mengangkut karbondioksida dari jaringan tubuh ke 

paru-paru. Ini berarti garam-garam mineral turut menentukan dalam sistem paru-

paru atau pernafasan dalam tubuh yang juga mempengaruhi sistem peredaran 

sistem peradaran darah. Apabila seseorang mempunyai sistem peredaran darah 

yang baik maka dimungkinan ia akan memiliki kesegaran jasmani yang baik pula. 

6.  Vitamin 

Vitamin berfungsi sebagai penjaga agar tubuh tetap normal. Pemenuhan 

kebutuhan vitamin dalam tubuh haruslah tetap sebab apabila kekurangan vitamin 

tertentu menjadikan penyakit tertentu pula. Tetapi apabila kelebihan jika tidak 

berfungsi. Kekurangan salah satu vitamin disebut avitaminosis. Fungsi utama 

vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein lemak dan hidrat arang. 

Sehingga dapat disimpulkan vitamin berperan sebagai pengatur 

metabolisme dalam tubuh, dan orang yang metabolisme normal akan memiliki 

kesegaran jasmani yang biak pula. 

7.  Air 

Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor dua setelah oksigen. 

Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu. Tetapi tanpa air orang 

akan dapat bertahan untuk beberapa hari. Kehilangan 10% dari cairan tubuh akan 

sangat membahayakan. Kematian biasanya terjadi apabila tubuh kehilangan cairan 

tubuh mencapai 20%. 
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Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Pada bayi jumlah cairan tubuh 

mencapai lebih kurang 20% dari berat badan, sedangkan pada orang dewasa lebih 

kurang 60% air terdapat di semua jaringan di dalam tubuh dengan kadar yang 

sangat berbeda-beda. Dalam gizi misalnya jumlah cairan lebih kurang 5% dalam 

lemak atau tulang kira-kira 25% sedangkan dalam jaringan otot terdapat 80%. 

Air dalam tubuh selain berfungsi sebagai zat pembangun seperti telah 

disebut diatas bahwa air merupakan bagian dari jaringan-jaringan tubuh, air 

berfungsi pula sebagai pongatur. Sebagai zat pengatur air berperan antara lain 

sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan makanan, sehingga dengan adanya air sisa-

sisa pencernaan dapat pula dikeluarkan dari tubuh. Selain itu air berfungsi dalam 

pengaturan panas, dengan jalan mengalirkan panas yang dihasilkan ke seluruh 

bagian tubuh (Asmira Sutarta, 1980 31-32). 

Dengan demikian dapat dikatakan pelarutan hasil-hasil pencernaan di 

dalam tubuh oleh air akan menjadikan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dapat 

diserap melalui dinding usus halus sehingga air berfungsi sebagai pengatur 

metabolisme hasil-hasil pencernaan ke dalam sebagai hasil pembakaran zat-zat 

makanan yang nantinya akan berfungsi sebagai sumber tenaga. Jadi apabila 

seseorang mempunyai metabolisme tubuh yang baik maka akan dimungkinkan 

memiliki tingkiat kesegaran jasmani yang baik. 

8.  Istirahat 

Selain melakukan aktivitas tubuh merasa lelah, hal itu disebabkan oleh 

pemakaian tenaga untuk aktivitas yang bersangkutan. Utuk mengembalikan 
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tenaga yang telah terpakai, diperlukan istirahat. Dengan istirahat tubuh akan 

menyusun kembali tenaga-tenaga yang hilang. 

Mengingat pentingnya istirahat dalam proses pengembangan tenaga, 

diperlukan pengaturan antara istirahat dan aktivitas yang dilakukan seperti yang 

tertulis dalam buku senam kesegaran jasmani untuk pria dan wanita : “Secara 

ilmiah memang orang memerlukan tidur dan istirahat setelah bekerja keras. 

Keserasian antara kerja, tidur, istirahat dan rekreasi memang perlu untuk 

kehidupan yang harmonis (Depdikbud, 1972 : 9). Sedangkan istirahat yang paling 

baik dan ideal adalah tidur. Dimana seseorang memerlukan tidur sehari 8 jam 

seperti yang tertulis dalam buku senam kesegaran jasmani Indonesia untuk pria 

dan wanita, yaitu : ”Pada masa akil baliq antara 12-16 tahun, anak memerlukan 

tidur kira-kira 9-10 jam. Sesudah umur 16 tahun baru bisa dikurangi kira-kira 8 

jam”. 

9.  Latihan Olahraga 

Faktor latihan dan olahraga juga bisa digunakan untuk peningkatan 

kesegaran jasmani. Latihan fisik adalah suatu kegiatan yang menurut cara dan 

aturan tertentu yang mempunyai sasaran meningkatkan efisiensi faal tubuh dan 

sebagai hasil akhir adalah peningkatan kesegaran jasmani (Dangsina Moeloek, 

1984 : 12). 

10.  Kebiasaan Hidup Sehat 

Sudah tentu apabila seseorang menginginkan kesegaran jasmaninya tetap 

terjaga maka ia harus menerapkan cara hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari 

meliputi : 
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a. Makan makanan yang bersih dan mengandung gizi (empat sehat lima 

sempurna). 

b. Selalu menjaga kebersihan pribadi, mandi, kebersihan gigi, kebersihan 

rambut, kuku dan pakaian. 

11.  Lingkungan 

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang itu tinggal dalam waktu yang 

lama. Dalam hal ini adalah menyangkut lingkungan fisik serta sosial ekonomi 

mulai dari pekerjaan, perumahan, daerah tempat tinggal dan sebagainya. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam memilih metode yang digunakan diperlukan ketelitian sehingga 

nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai dengan hasil tujuan yang diharapkan, 

agar diperoleh tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan maka penggunaan 

metode penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian dan 

diharapkan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut : 

3.1 Metode Penentuan Obyek Penelitian 

Sebelum mulai dengan masalah penentuan obyek penelitian ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh 

supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Untuk mengurangi dan 

menghindari kesalahan yang mungkin terjadi perlu diadakan pemisahan tentang 

langkah untuk menentukan obyek penelitian, antara lain : 

3.1.1 Penentuan populasi 

Seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki disebut dengan 

populasi atau inversum. Populasi dibatasi oleh sejumlah penduduk atau individu 

yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Pengertian tersebut 

mengandung makna bahwa populasi adalah individu yang dijadikan obyek 

penelitian dan keseluruhan dari individu tersebut paling sedikit mempunyai satu 

sifat sama (Sutrisno Hadi, 1989 : 220). 

28 
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Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian 

adalah siswa SMA N Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 

2005/2006 yang berjumlah 480 siswa. Adapun alasan penelitian mengambil 

populasi tersebut adalah : 

a. Mereka adalah siswa sekolah menengah atas negeri pada suatu sekolah yaitu 

SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 

2005/2006. 

b. Mereka dalam tingkat usia yang sama, yaitu antara 16-19 tahun. 

Berdasarkan alasan tersebut maka populasi yang diambil telah memenuhi 

persyaratan sebagai populasi paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama 

sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan obyek penelitian. 

3.1.2 Penentuan Sampel 

Sampel adalah jumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. 

Penelitian sampel baru boleh dilaksanakan apabila keadaan subyek di dalam 

populasi benar-benar homogen. Apabila subyek populasi tidak homogen maka 

kesimpulannya tidak boleh diberlakukan bagi seluruh populasi (Suharsini 

Arikunto, 1993 : 105). 

Pengembangan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau 

dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Suharsini Arikunto, 

1993 : 106). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proporsional 

random sampling dengan cara undian. Sutrisno Hadi (1989 : 223) menyatakan 
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bahwa suatu sampel adalah sampel random jika tiap-tiap populasi diberi 

kesempatan yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk dapat 

memenuhi prinsip proporsional pertama-tama harus dibedakan dulu macam-

macam unsur atau kategori dalam populasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri 

dari siswa putra dan siswa putri yang diuji dengan instrumen tes yang berbeda, 

oleh sebab itu pembagian sampel untuk siswa putra dan siswa putri dibagi secara 

seimbang (proporsional).  

Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk merandomisasi 

menggunakan cara undian. Cara undian, cara ini dilakukan sebagaimana jika kita 

mengadakan undian, yaitu : 

a. Buat daftar yang berisi semua nama subyek atau individu pada setiap kelas. 

b. Diberi kode nomor individu sebanyak sampel yang dibutuhkan. 

c. Kode-kode tersebut ditulis pada lembar kertas kecil kemudian digulung 

dengan baik. 

d. Masukkan gulungan tersebut dalam tempolong. 

e. Lalu kocok tempolong tersebut. 

f. Kertas gulungan itu diambil satu persatu sampai jumlah sampel tersebut 

terpenuhi. 

g. Catat nama siswa yang terpilih sebagai sampel. 

Dari sejumlah populasi sebanyak 480 diambil 25 % maka didapatkan 120 

siswa sebagai sampel. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh 

Suharsini Arikunto (1993 : 107) yaitu sebagai berikut : “Apabila subyek 

penelitian jumlahnya kurang dari 100 maka dalam menentukan besarnya sampel 
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lebih baik diambil semua sebagai anggota sampel sehingga penelitian merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya dapat diambil 10% - 15% 

atau 20% - 25% atau lebih. Pemilihan individu sebagai anggota sampel dilakukan 

dengan cara undian. Jumlah sampel yang digunakan 120 siswa. Dari 120 siswa 

dibagi secara proporsional (seimbang) antara siswa putra dan siswa putri yait 60 

siswa putra dan 60 siswa putri.  

 

3.1.3 Variabel Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai obyek yang dijadikan sasaran dalam 

penelitian. Obyek tersebut sering kita sebut sebagai gejala, sedangkan gejala-

gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun tingkatnya tersebut 

variabel (Sutrisno Hadi, 1987 : 224). Sesuai dengan judul penelitian, maka 

terdapat variabel penelitian : variabel terikat, yaitu kesegaran jasmani. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data juga merupakan faktor yang penting dalam 

sebuah penelitian karena berhubungan langsung dengan data yang diperoleh, 

untuk memperoleh data yang sesuai maka dalam penelitian ini menggunakan 

metode survai dengan teknis tes. 

Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data mengenai tingkat 

kesegaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten Temanggung tahun 

Pelajaran 2005/2006 dengan tes kesegaran jasmani Indonesia untuk remaja 16-19 

tahun. 



 32

Adapun langkah pengumpulan data meliputi beberapa tahap, yaitu: 

1.Tahap persiapan 

Mengajukan ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang, Kemudian surat tersebut disampaikan kepada sekolah tempat 

mengadakan penelitian. Setelah mendapatkan ijin penelitian dari sekolah yang 

bersangkutan maka penulis mulai mengambil data untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

a. Cara mendapatkan sampel 

Langkah pertama dalam persiapan penelitian adalah mengajukan ijin 

penelitian dari fakultas kemudian disampaikan kepada sekolah tempat 

mengadakan penelitian. Setelah mendapatkan ijin penelitian dari sekolah yang 

bersangkutan maka penulis mulai mengambildata untuk menyelesaikan skripsi ini. 

b. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 

tahun 2006. 

c. Perlengkapan penelitian 

(1) Speedometer  

Speedometer sangat penting digunakan mengukur ketepatan jarak yang 

akan ditempuh, yaitu 1000 meter dan 1200 meter. 

(2) Kapur  

Kapur putih digunakan untuk membuat garis start dan finish. 

(3) Bendera  

Bendera digunakan untuk pemberangkatan/start. 
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(4) Peluit  

Peluit digunakan untuk mengumpulkan siswa sebelum pelaksanaan test. 

(5) Stop Watch 

Stop watch digunakan untuk mengambil waktu yang dicapai oleh siswa 

dalam tes kesegaran jasmani. 

(6) Nomor dada  

Nomor dada digunakan untuk memudahkan petugas dalam mencatat hasil 

tes kesegaran jasmani. 

(7) Formulir tes dan alat tulis  

Formulir tes dan alat tulis digunakan untuk mencatat hasil yang dicapai 

dalam mencatat hasil tes yang dicapai dalam pelaksanaan tes. 

(8) Palang tunggal  

Palang tunggal digunakan untuk tes gantung angkat tubuh dimana 

bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu. 

(9) Papan berskala untuk loncat tegak (Vertical Jump) 

Papan berskala digunakan untuk mengetahui atau mengukur tenaga 

eksplosif. 

(10) Alat-alat lain yang mendukung kelancaran tes. 

2. Tahap pelaksanaan  

Pertama-tama sebelum melaksanakan tes untuk pengambilan data penulis 

mencari tenaga pembantu penelitian demi kelancaran pelaksanaan pengambilan 

data. Pada tahap pelaksanaan ini penulis dan rekan pembantu penelitian telah 

siap 60 menit sebelum pelaksanaan tes guna menyiapkan segala alat dan 
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perlengkapan. Sampel dikumpulkan 15 menit sebelum pelaksanaan tes untuk 

diberi penjelasan. Demikian pula sehari sebelum pelaksanaan tes bahwa sampel 

juga digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai apa yang harus 

dilakukan sampel sebelum pelaksanaan tes. Dengan demikian pada hari 

pelaksanaan tes sampel benar-benar telah siap menjadi obyek penelitian. Dalam 

tahap pelaksanaan ini penulis membagi peserta tes menjadi dua kelompok 

putera dan puteri, tiap kelompok dibagi menjadi 3 regu sehingga jumlah 

keseluruhan 6 regu. Setiap regu terdiri dari 20 siswa, yang dilaksanakan pada 2 

hari yaitu untuk hari pertama yang melaksanakan adalah sampel putera dan 

dihari yang kedua sampel yang melaksanakan adalah sampel puteri, pada 

masing-masing regu didampingi oleh seorang pemandu. Hal ini dimaksudkan 

agar pelaksanaan pengambilan data dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, 

kemudian sampel diberi tes kesegaran jasmani Indonesia untuk remaja 16 

sampai 19 tahun (Depdikbud PJKR, 1995 : 3 – 28 ). 

        

3.3 Instrumen Penelitian 

Tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat diketahui dengan mengadakan 

tes kesegaran jasmani. Ada bermacam-macam tes kesegaran jasmani yang 

digunakan di Indonesia, yaitu : 

a. AAHPER tes (American Association for Healt Physical Education and 

Recreation) 

b. Tes Aerobic 

c. Tes ACSPFT (Asian Committee for Standarization of Physical Fitness Test) 
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d. Navy Standart Physical Fitness Test 

e. Harvard step ups test 

f. Test ergometer speed 

Dari bermacam-macam tes kesegaran jasmani yang ada yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah tes kesegaran jasmani Indonesia untuk remaja umur 

16-19 tahun (Depdikbud, 1995 : 3-34). 

Alasan peneliti memilih tes ini adalah : 

1. Instrumen tes kesegaran jasmani yang sesuai dengan tingkat kemampuan bagi 

remaja dan pelajar pada usia 16-19 tahun. 

2. Instrumen tes kesegaran jasmani sudah terjamin validitas dan realibilitasnya. 

Tes kesegaran jasmani ini dilakukan untuk siswa SMA Negeri 1 Candiroto 

Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006. dari test kesegaran jasmani 

akan didapatkan norma tingkat kesegaran jasmani sebagai berikut : baik sekali, 

baik, sedang, kurang dan sangat kurang. Sedangkan norma tingkat kesegaran 

jasmani ini terdapat dalam buku tes kesegaran jasmani Indonesia untuk remaja 16-

19 tahun (Depdikbud PJKR, 1995 : 30). 

Untuk siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 

Pelajaran 2005/2006 yang digunakan adalah norma tingkat kesegaran jasmani 

untuk remaja usia tahun 16-19 tahun. Apabila jumlah nilai dalam mengikuti tes 

kesegaran jasmani besar maka akan didapatkan kategori kesegaran jasmani lebih 

baik. Sebaliknya apabila jumlah nilai yang didapatkan kecil maka didapatkan 

kategori kesegaran jasmani yang kurang baik. Dari tes kesegaran jasmani ini dapat 
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diketahui tingkat kesegaran jasmani siswa SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten 

Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006. 

Adapun rangkaian tes kesegaran jasmani Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Lari cepat 60 meter 

2. Gantung angkat tubuh 60 detik untuk putra, gantung siku tekuk untuk putri 

3. Baring duduk 60 detik 

4. Loncat tegak 

5. Lari jauh 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra 

(Depdikbud PJKR, 1995 : 3) 

Instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tes kesegaran 

jasmani Indonesia untuk remaja 16-19 tahun. Beberapa ketentuan yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan tes kesegaran jasmani Indonesia untuk remaja 16-

19 tahun. 

1. Tes kesegaran jasmani Indonesia ini merupakan satu rangkaian tes. Oleh 

karena itu semua butir tes harus dilaksanakan dalam satu hari. 

2. Urutan pelaksanaan sebagai berikut : 

Pertama  :  lari 60 meter  

a) Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari seseorang. 

b) Alat dan fasilitas : 

(1) Lintasan lurus, rata dan tidak licin, batas-batas lintasannya jelas, 

antara garis strat dan garis finis 60 (enam puluh) meter. 

(2) Bendera start 

(3) Peluit  
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(4) Tiang pancang 

(5) Stopwatch 

(6) Formulir tes perorangan/gabungan 

(7) Alat tulis 

(8) Nomor dada  

c) Petugas tes : 

(1) Starter/pemberi aba keberangkatan 

(2) Pengukur waktu 

(3) Pencatat hasil  

d) Pelaksanaan : 

(1) Sikap permulaan  

Peserta berdiri dibelakang garis strart 

(lihat gambar 1)  

 

Gambar 1. Sikap start berdiri tes lari cepat 
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(2) Gerakan : 

(a) Pada aba-aba “Siap” peserta mengambil sikap berdiri, siap untuk 

berlari. 

(b) Pada aba-aba “Ya” peserta lari secepat mungkin menuju ke garis 

finis, menempuh jarak 60 m. 

(3) Pengambilan waktu : 

Pengambilan waktu dilakukan dari saat bendera di angkat sampai 

pelari tepat melintasi garis finis.    

e) Pencatatan hasil : 

(1) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak 60 m.  

(2) Waktu (prestasi) dicatat sampai persepuluh detik. Umpamanya : 07,4 

detik.  

Kedua  :  - Gantung angkat tubuh 60 detik untuk putra 

  - Gantung siku tekuk untuk putri 

a) Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot 

lengan dan otot bahu. 

b) Alat dan fasilitas : 

(1) Lantai yang rata dan bersih 

(2) Palang tunggal yang dapat diatur tinggi rendahnya sehingga orang 

yang paling tinggipun betul-betul dapat bergantung. Pipa pegangan 

terbuat dari besi bergaris tengah 3 – 4 cm. 

(3) Stopwatch 
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(4) Serbuk atau magnesium karbonat untuk tangan para peserta tes 

(secukupnya) 

(5) Nomor dada 

(6) Formulir tes perorangan/gabungan 

(7) Alat tulis   

c) Petugas tes : 

(1) Pengambil waktu (timer) 

(2) Penghitung gerakan  

(3) Pencatat hasil    

d) Pelaksanaan Gantung Angkat tubuh : 

(1) Sikap permulaan : 

Bergantung pada palang tunggal. Seluruh badan dari kepala sampai 

ujung jari kaki merupakan garis lurus. Kedua lengan lurus dengan 

jarak selebar bahu. Kedua ibu jari letaknya berjauhan.  

Perhatikan gambar berikut : 

 

Gambar 2. Sikap Permulaan Tes Angkat Tubuh Putra    
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(2) Gerakan : 

(a) Mengangkat tubuh dengan membengkokkan kedua lengan, 

sehingga dagu menyentuh atau berada di atas palang tungga, 

kemudian kembali ke sikap permulaan. Gerakan di hitung satu kali. 

(b) Selam melakukan kegiatan dari kepala sampai ujung kaki tetap 

merupakan satu garis lurus. 

(c) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang tanpa istirahat selama 60 

detik. 

 

Gambar 3. Sikap badan Yang Benar Pada Tes Angkat Tubuh Putra    

e) Pelaksanaan Gantung Siku Tekuk 

Usaplah kedua telapak tangan dengan serbuk kapur atau magnesium 

karbonat.  

(1) Sikap permulaan : 

Berbaring telentang di atas lantai atau rumput dengan kedua lutut 

lurus. Kedua tangan memegang palang tunggal. Telapak tangan 

menghadap ke arah kepala. Kedua ibu jari berada diantara palang dan 
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kepala. Lengan lurus ke atas, dengan jarak selebar bahu membentk 

sudut +900.  

 

Gambar 4. Sikap Permulaan Tes Angkat Tubuh 

(2) Gerakan : 

(a) Mengangkat tubuh dengan membengkokkan kedua lengan, 

sehingga dagu menyentuh palang tunggal, kemudian kembali ke 

sikpa permulaan. Gerakan ini dihitung satu kali. 

(b) Selama melakukan gerakan, mulai dari kepala sampai ujung kaki 

tetap merupakan garis lurus. 

(c) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang tanpa istirahat sebanyak 

mungkin selama 60 detik.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Sikap Yang Benar Tes Angkat Tubuh 
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(3) Angkatan dianggap gagal apabila : 

(a) Pada waktu mengangkat badan, dagu tidak menyentuh palang 

tunggal.  

 

Gambar 6. Gerakan Yang Dianggap Gagal 

(b) Pada waktu mengangkat badan, pinggul tidak lurus dengan badan 

kaki.   

Ketiga  :  baring duduk 60 detik 

a) Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot 

perut. 

b) Alat dan fasilitas  

(1) Lantai/lapangan rumput yang rata dan bersih 

(2) Stopwatch 

(3) Nomor dada 

(4) Formulir perorangan/gabungan 

(5) Alat tulis 

c) Petugas tes : 

(1) Pengamat waktu 
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(2) Penghitung gerakan 

(3) Pencatat hasil  

d) Pelaksanaan : 

(1) Berbaring terlentang di atas lantai, kedua lutut ditekuk dengan sudut 

+900 (perhatikan gambar 4 dan 5). 

(2) Seseorang membantu memegang atau menekankan kedua pergelangan 

kaki peserta (perhatikan gambar 4 dan 5). 

 
Gambar 7. Sikap Permulaan Tes Baring Duduk 

 
Gambar 8. Posisi Tangan Dengan Jari-Jari Terjalin Pada Tes Baring Duduk 

e) Gerakan : 

(1) Pada aba-aba “Ya” peserta bergerak mengambil sikap duduk, sehingga 

kedua sikunya menyentuh kedua paha, kemudian kembali ke sikap 

permulaan. Gerakan ini dihitung satu kali.  
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Gambar 9. Peserta Bergerak Mengambil Sikap Duduk, Sehingga 
Kedua Siku Menyentuh Kedua Paha. 

 

(2) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat tanpa istirahat, 

sebanyak mungkin selama 60 detik.  

Keempat  :  loncat tegak 

a) Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga skdplosif seseorang. 

b) Alat dan fasilitas : 

(1) Dinding yang rata dengan lantai yang cukup luas  

(2) Papan berwarna gelap berukuran 30 x 150 cm, berskala satuan ukuran 

sentimeter, dipasang atau digantung pada dinding. Jarak antara lantai 

dengan angka 0 pada skala 150 cm.  

(3) Serbuk kapur yang warnanya berbeda dengan warna papan. 

(4) Alat penghapus 

(5) Nomor dada 

(6) Formulir perorangan/gabungan 

(7) Alat tulis 

c) Petugas tes : 

(1) Pengamat/pembaca hasil tes 

(2) Pencatat hasil tes   
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d) Pelaksanaan   

(1) Sikap permulaan : 

(a) Ujung jari kedua tangan peserta di oles serbuk kapur 

(b) Peserta berdiri menghadap dinding, kedua kaki rapat, ujung jari 

kaki sedekat mungkin dengan dinding, kedua lengan lurus ke atas, 

kedua ibu jari berdekatan dan jari-jari rapat. Seluruh jari tangan 

ditempelkan pada papan, sehingga meningggalkan bekas dan tinggi 

raihannya dicatat.  

(c) Kemudian peserta menghadap ke kiri atau ke kanan, sehingga 

dinding dan papan berada di sisisnya dengan jarak + 15 cm.    

 

Gambar 10. Sikap Permulaan Tes Loncat Tegak 

(2) Gerakan  

(a) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan 

kedua lengan diayun ke belakang. Kemudian peserta meloncat 
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setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan tangan yang 

terdekat, sehingga menimbulkan bekas.  

(b) Ulangi loncatan ini sampai tiga kali berturt-turut.  

 
Gambar 11. Sikap Mengambil Awal 

 
Gambar 12. Meloncat Setinggi Mungkin  
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Kelima  :   lari jauh 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra.  

a) Tujuan : tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung. 

b) Alat dan fasilitas : 

(1) Lapangan yang rata 

(2) Garis start dan garis finis diusahakan letaknya berdekatan 

(3) Bendera start 

(4) Peluit 

(5) Tiang pancang 

(6) Stopwatch 

(7) Nomor dada 

(8) Formulit perorangan/gabungan 

(9) Alat tulis 

c) Petugas tes 

(1) Starter/pemberi aba keberangkatan 

(2) Pengukur waktu/timer 

(3) Pencatat hasil 

(4) Pembantu umum 

d) Pelaksanaan  

(1) Sikap permulaan : peserta berdiri di belakang garis start 

(2) Gerakan : 

a. Pada aba-aba :Siap” peserta mengambil sikap strat berdiri, siap 

untuk lari. 
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b. Pada aba-aba “Ya” peserta lari menuju gairs finis, menempuh jarak 

1000m untuk putri dan 1200m untuk putra. 

(3) Lari masih bisa diulang bila mana ada pelari mencuri start 

(4) Lari dianggap gagal bila mana pelari tidak melewati garis finis 

(5) Pengambil waktu  

Pengambilan waktu dilakukan dari saat bendera di angkat sampai 

pelari tepat melintasi garis finis.  

 (Depdikbud PJKR, 1995 : 5). 

3. Petunjuk umum pelaksanaan tes kesegaran jasmani 

a. Tes ini memerlukan banyak tenaga oleh sebab itu peserta harus benar-

benar dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan tes 

b. Diharapkan sudah makan pagi (sarapan) sedikitnya 2 (dua) jam sebelum 

melakukan tes 

c. Disarankan agar memakai pakaian olahraga dan bersepatu olahraga 

d. Hendaknya mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes 

e. Diharapkan melakukan pemanasan (warming up) lebih dahulu sebelum 

melakukan tes 

f. Jika tidak dapat melaksanakan satu jenis tes atau lebih dinyatakan gagal/ 

tidak mendapatkan nilai 

4. Petunjuk umum pelaksanaan tes untuk petugas  

a. Harap memberikan pemanasan lebih dahulu 

b. Memberikan kepada peserta untuk mencoba gerakan-gerakan 
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c. Harap memperhatikan perpindahan pelaksanaan butir tes satu ke butir tes 

yang berikutnya secepat mungkin 

d. Harap memberikan nomor dada yang jelas dan mudah dilihat oleh petugas 

e. Bagi peserta yang tidak dapat melaksanakan satu butir tes atau lebih tidak 

diberi nilai  

f. Untuk mencatat hasil tes dapat mempergunakan formulir tes perorangan 

atau golongan 

5. Petunjuk pelaksanaan tes kesegaran jasmani Indonesia untuk remaja 16-19 

tahun (Depdikbud PJKR, 1995 : 5). 

Dalam petunjuk pelaksanaan tes kesegaran jasmani Indonesia untuk 

remaja 16-19 tahun akan penulis jelaskan secara rinci dari jumlah item tes 

kesegaran jasmani Indonesia, yaitu : lari 60 meter, gantung angkat tubuh putra 60 

detik, gantung siku tekuk putri, baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari jauh 1000 

meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra (Depdikbud PJKR, 1995 : 5-28). 

6. Petunjuk penilaian  

Penilaian kesegaran jasmani bagi putra dan putri sekolah menengah 

tingkat pertama yang telah mengikuti tes kesegaran jasmani Indonesia dinilai 

dengan menggunakan : 

a. Tabel nilai 

Tabel nilai digunakan untuk menilai prestasi masing-masing butir tes 

(Depdikbud PJKR, 1995 :29), yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 1 
Tabel Nilai Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

Untuk Remaja Umur 16-19 Tahun 
Putra 

Nilai Lari 50 
meter 

Gantung 
angkat tubuh 

Baring 
duduk 60 

detik 

Loncat 
tegak 

Lari 1200 
meter Nilai

5 
4 
3 
2 
1 

s/d – 7,2 
7,3 – 8,3 
8,4 – 9,6 
9,7 – 11,0 
11,1 - dst 

19 keatas 
14 – 18 
9 – 13 
5 – 8 
0 – 4 

41 keatas 
30 – 40 
21 – 29 
10 – 20 
0 – 9 

73 
keatas 
60 – 72 
50 – 59 
39 – 49 
38 dst 

s/d – 3,14 
3,15 – 4,25 
4,26 – 5,12 
5,13 – 6,63 

6,34 dst 

5 
4 
3 
2 
1 

(Sumber : Depdikbud PJKR, 1995 : 29) 

Tabel 2 
Tabel Nilai Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

Untuk Remaja Umur 16-19 Tahun 
Putri 

Nilai Lari 50 
meter 

Gantung 
siku tekuk 

Baring 
duduk 60 

detik 

Loncat 
tegak 

Lari 1000 
meter Nilai 

5 
4 
3 
2 
1 

s/d – 8,4 
8,5 – 9,8 
9,9 – 11,4 
11,5 – 13,4 

13,5 dst 

41 keatas 
22 – 40 
10 – 21 
3 – 9 
0 - 2 

28 keatas 
20 – 28 
10 – 19 
3 – 9 
0 – 2 

50 keatas 
39 – 49 
31 – 38 
23 – 30 
22 dst 

s/d 3,52 
3,53 – 4,56 
4,57 – 5,58 
5,59 – 7,73 

7,24 dst 

5 
4 
3 
2 
1 

(Sumber : Depdikbud PJKR, 1995 : 29) 

b. Tabel norma  

Untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran jasmani remaja yang telah 

mengikuti tes kesegaran jasmani Indonesia dipergunakan norma seperti tertera 

pada tabel 3 yang berlaku untuk putra dan putri. 

Norma penelitian digunakan untuk menentukan klasifikasi/kategori tingkat 

kesegaran jasmani. Tes kesegaran jasmani Indonesia memiliki lima kategori yaitu 

sebagai berikut : baik sekali, baik, sedang, kurang, kurang sekali (Depdikbud, 

1995 : 30). Prestasi yang dicapai oleh anak seperti butir tes yang diikuti disebut 

hasil kasar. Tingkat kesegaran jasmani anak tidak dapat dinilai secara langsung 
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berdasarkan prestasi yang telah dicapai peserta pelaksanaan tes karena satuan 

ukuran yang digunakan tes tidak sama, maka perlu dibentuk suatu satuan ukuran. 

Satuan ukuran tersebut dinamakan nilai. Dengan demikian setiap tes mempunyai 

nilai tertentu tetapi satuan ukurannya sama. 

Nilai tes kesegaran jasmani peserta diperoleh dengan mengubah nilai kasar 

(prestasi) setiap jenis tes menjadi nilai lebih dulu. Setelah prestasi setiap tes 

diubah menjadi nilai. Langkah berikutnya adalah menjumlahkan nilai-nilai yang 

diperoleh dari jenis tes yang harus diikuti oleh setiap peserta tes. Hasil 

penjumlahan dari nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk menentukan 

kategori/klasifikasi tingkat kesegaran jasmani seseorang. 

Tabel 3 
Norma Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

No Jumlah nilai Klasifikasi 
1 
2 
3 
4 
5 

22 – 25 
18 – 21 
14 – 17 
10 – 13 

5 –9 

Baik sekali (BS) 
Baik (B) 
Sedang (S) 
Kurang (K) 
Kurang sekali (KS) 

  (Sumber : Depdikbud PJKR, 1995 : 30) 

 
Tabel 4 

Tabel Nilai dan Norma 
No Jenis tes Hasil Nilai Keterangan 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
5 

Lari 50 meter 
Gantung angkat tubuh 
Baring duduk 60 detik 
Loncat tegak 
- Tinggi raihan : ..…… 
- Loncatan I     : ..…… 
- Loncatan II    : ..…… 
- Loncatan III  : …….. 
Lari 1200 meter putera 

………… 
………… 
………… 
 
………… 
 
 
 
………… 

………… 
………… 
………… 
 
………… 
 
 
 
………… 

Gantung siku tekuk 
puteri 

Lari 1000 meter puteri
6 Jumlah nilai ………… …………  
7 Klasifikasi/kategori ………… …………  

 (Sumber : Depdikbud, 1995 : 31) 
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7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Validitas Instrumen 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat 

(Suharsini Arikunto, 1992 : 3) Nilai validitas tes ini 0,95 putra dan 9,23 putri 

(Depdikbud PJKR, 1995 : 3) 

b. Reliabilitas Instrumen  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya sebagai alat pengukur karena instrumen tersebut sudah 

baik. Realibilitas menunjukkan pada keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat 

dipercaya jadi dapat diandalkan (Suharsini Arikunto, 1992 : 136). Nilai reabilitas 

tes ini 0,96 putra dan 8,04 putri (Depdikbud PJKR, 1995 : 3).  

 

3.4 Metode Analisa Data 

Untuk memperoleh suatu generalisasi atau kesimpulan masalah yang 

diteliti maka dianalisis data merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian, karena dengan analisis data akan dapat ditarik kesimpulan mengenai 

masalah yang akan diteliti. Untuk menganalisis data diperlukan suatu teknik 

analisis yang sesuai dengan bentuk data yang terkumpul. 

Dalam data ini karena data yang terkumpul berupa angka-angka maka 

penulis menggunakan analisis statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno 

Hadi (1987 : 22) yang menyatakan cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 
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mengumpulkan data dengan menganalisa data penyelidikan yang berwujudkan 

angka-angka adalah teknik statistik. 

Dengan analisis statistik maka obyektifitas dari hasil penelitian akan lebih 

terjamin. Analisis statistik dapat memberikan efisiensi dan efektivitas kerja karena 

dapat membuat data lebih ringkas bentuknya. Teknik yang dipakai untuk 

memperoleh data penelitian adalah statistik deskripsi persentase.  

 

3.5 Variabel yang Dikendalikan Mempengaruhi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan 

pengambilan data maka di bawah ini dikemukakan adanya variabel yang 

dikendalikan meliputi beberapa faktor dan usaha untuk menghindari. Adanya 

faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Faktor kesungguhan hati 

Kesungguhan hati dari setiap anak dalam melakukan penelitian tidaklah 

sama sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian. Untuk menghindarinya 

diupayakan agar setiap individu dianjurkan belajar secara bersungguh-sungguh 

sesuai dengan kebutuhan dan materi tes yang diberikan. 

2. Faktor alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian diupayakan selengkapnya mungkin 

dan dipersiapkan sebelum tes dimulai. Hal ini untuk menunjang kelancaran demi 

jalannya penelitian. 
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3. Faktor cuaca 

Karena pelaksanaan tes di lapangan terbuka maka faktor cuaca khususnya 

hujan dapat mengganggu jalannya penelitian. Bila hal ini terjadi maka proses 

penelitian pada hari itu diganti dengan hari lain. 

4. Faktor tenaga peneliti 

Karena peneliti dalam tes ini membutuhkan kecermatan dari penelitian 

yang tinggi maka faktor tenaga peneliti sangat penting untuk diperhatikan, antara 

lain adalah: 

a. Penguasaan materi tes yang akan dilaksanakan. 

b. Kesanggupan untuk bekerja secara profesional dengan tugas yang dibebankan. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian  

Kesegaran jasmani yang diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas-batas fisiologis terhadap 

keadaan lingkungan dan atau kerja fisik dengan cara yang cukup efesien tanpa 

lelah secara berlebihan sehingga masih dapat melakukan kegiatan yang lain yang 

bersifat rekreatif dan telah mengalami pemulihan yang sempurna sebelum datanya 

tugas yang sama pada esok harinya. Dalam penelitin ini tes kesegaran jasmani 

dilakukan pada siswa SMA Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 

Ajaran 2005/2006. Sampel dalam penelitian terdiri dari 60 siswa putra dan 60 

siswa putri.  

Data hasil kesegaran jasmani pada siswa SMA Negeri I Candiroto 

Kabupaten Temanggung diperoleh melalui survai dengan teknik test. Dari data 

yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data dengan perhitungan statistik. 

Pengujian tes kesegaran jasmani ini dilakukan dengan menggunakan 5 indikator 

yaitu lari 60 meter, lari 1000 meter dan 1200 meter, vertical jump, sit up dan 

gantung siku. Berikut ini adalah hasil deskripsi untuk tiap tes yang dilaksanakan : 

4.1.1 Analisis deskripitif 

Hasil analisis deskriptif secara keseluruhan baik pada siswa putra maupun 

pada siswa putri dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
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Gambar 13. Hasil Deskriptif Statistik Tes Kesegaran Jasmani Pada 
Siswa SMA N I Candiroto

 

Berdasarkan grafik diatas maka dapat diketahui bahwa hasil tes kesegaran 

jasmani siswa SMA Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung secara 

keseluruhan terdapat 8 siswa yang memperoleh nilai baik, 91 siswa memperoleh 

nilai sedang dan sisanya 21 siswa memperoleh nilai kurang. Dari hasil diatas 

terlihat bahwa tidak terdapat siswa yang secara keseluruhan memiliki kesegaran 

jasmani yang baik sekali atau kurang sekali. 

Sedangkan hasil analisis deskriptif untuk tiap item tes yang dilaksanakan 

pada siswa putra dan putri di SMA Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung 

dapat dilihat pada hasil berikut ini:  

1. Siswa Putra 

Hasil analisis deskriptif pada siswa putra dapat dilihat pada grafik berikut 

ini: 
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Gambar 14. Hasil Deskriptif Statistik Tes Kesegaran Jasmani Pada 
Siswa Putra SMA N 1 Candiroto

 

Berdasarkan grafik diatas maka dapat diketahui bahwa hasil tes 

kesegaran jasmani siswa putra SMA Negeri I Candiroto Kabupaten 

Temanggung secara keseluruhan terdapat 14 siswa yang memperoleh nilai 

kurang, 38 siswa memperoleh nilai sedang dan sisanya 8 siswa memperoleh 

nilai baik. Dari hasil diatas terlihat bahwa tidak terdapat siswa putra yang 

memiliki kesegaran jasmani yang baik sekali atau kurang sekali. 

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif statistik pada siswa putra di SMA 

Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung sebagai berikut : 

a) Lari 60 meter 

Tabel 4.1  
Lari 60 m

3 5,0 5,0 5,0
12 20,0 20,0 25,0
30 50,0 50,0 75,0
14 23,3 23,3 98,3

1 1,7 1,7 100,0
60 100,0 100,0

Kurang sekali
Kurang
Sedang
Baik
Baik sekali
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Dari hasil tes lari 60 meter diketahui bahwa terdapat 3 siswa putra yang 

memperoleh nilai kurang sekali, 12 siswa dengan nilai kurang, 30 siswa 

dengan nilai sedang, 12 siswa dengan nilai baik dan sisanya 1 siswa 

memperoleh nilai baik sekali. 

b) Lari 1200 meter 

Tabel 4.2 
Lari 1200 m

16 26,7 26,7 26,7
33 55,0 55,0 81,7

6 10,0 10,0 91,7
5 8,3 8,3 100,0

60 100,0 100,0

Kurang sekali
Kurang
Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Untuk tes lari 1200 meter putra terdapat 16 siswa putra yang memperoleh 

nilai kurang sekali, 33 siswa dengan nilai kurang, 6 siswa dengan nilai 

sedang, dan sisanya 5 siswa dengan nilai baik. 

c) Vertical jump 
Tabel 4.3 

Vertical Jump

1 1,7 1,7 1,7
5 8,3 8,3 10,0

54 90,0 90,0 100,0
60 100,0 100,0

Sedang
Baik
Baik sekali
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Dari hasil tes vertical jump diketahui bahwa terdapat 1 siswa putra dengan 

nilai sedang, 5 siswa dengan nilai baik dan sisanya 54 siswa memperoleh 

nilai baik sekali. 
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d) Sit up 
Tabel 4.4 

Sit Up

5 8,3 8,3 8,3
22 36,7 36,7 45,0
29 48,3 48,3 93,3
4 6,7 6,7 100,0

60 100,0 100,0

Kurang
Sedang
Baik
Baik sekali
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

berdasarkan hasil pada item tes sit up diketahui bahwa terdapat 5 siswa 

putra memperoleh nilai kurang, 22 siswa dengan nilai sedang, 29 siswa 

dengan nilai baik dan sisanya 4 siswa memperoleh nilai baik sekali. 

e) Gantung siku 
Tabel 4.5 

Gantung Siku

25 41,7 41,7 41,7
19 31,7 31,7 73,3
16 26,7 26,7 100,0
60 100,0 100,0

Kurang sekali
Kurang
Sedang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Dari tabel tes gantung siku diketahui bahwa terdapat 25 siswa putra yang 

memperoleh nilai kurang sekali, 19 siswa dengan nilai kurang dan sisanya 

16 siswa dengan nilai sedang. 

2. Siswa Putri 

Hasil analisis deskriptif pada siswa putra dapat dilihat pada grafik berikut 

ini: 
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Berdasarkan grafik diatas maka dapat diketahui bahwa hasil tes 

kesegaran jasmani siswa putri SMA Negeri I Candiroto Kabupaten 

Temanggung secara keseluruhan terdapat 7 siswa yang memperoleh nilai 

kurang dan sisanya 53 siswa memperoleh nilai sedang. Dari hasil diatas 

terlihat bahwa tidak terdapat siswa putri yang memiliki kesegaran jasmani 

yang baik, baik sekali atau kurang sekali. 

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif statistik pada siswa putri di SMA 

Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung sebagai berikut : 

a) Lari 60 meter 

Tabel 4.6 
Lari 60 m

8 13,3 13,3 13,3
42 70,0 70,0 83,3
10 16,7 16,7 100,0
60 100,0 100,0

Kurang sekali
Kurang
Sedang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Untuk tes lari 60 meter pada siswa putri diketahui bahwa terdapat 8 siswa 

putri yang memperoleh nilai kurang sekali, 42 siswa dengan nilai kurang 

dan sisanya 10 siswa dengan nilai sedang. 

b) Lari 1000 meter 
Tabel 4.7 
Lari 1000 m

8 13,3 13,3 13,3
43 71,7 71,7 85,0

9 15,0 15,0 100,0
60 100,0 100,0

Kurang sekali
Kurang
Sedang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Berdasarkan hasil tes lari 1000 meter putri diketahui bahwa terdapat 8 

siswa putri yang memperoleh nilai kurang sekali, 43 siswa dengan nilai 

kurang dan sisanya 30 siswa dengan nilai sedang. 

c) Vertical jump 
Tabel 4.8 
Vertical Jump

9 15,0 15,0 15,0
51 85,0 85,0 100,0
60 100,0 100,0

Baik
Baik sekali
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Dari hasil tes vertical jump diketahui terdapat 9 siswa putri memperoleh 

nilai baik dan sisanya 51 siswa memperoleh nilai baik sekali. 

d) Sit up 
Tabel 4.9 

Sit Up

7 11,7 11,7 11,7
33 55,0 55,0 66,7
20 33,3 33,3 100,0
60 100,0 100,0

Kurang
Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Untuk tes sit up pada siswa putri diketahui bahwa terdapat 7 siswa putri 

memperoleh nilai kurang, 33 siswa dengan nilai sedang dan sisanya 20 

siswa dengan nilai baik. 

e) Gantung siku 
Tabel 4.10 

Gantung Siku

14 23,3 23,3 23,3
44 73,3 73,3 96,7

2 3,3 3,3 100,0
60 100,0 100,0

Kurang
Sedang
Baik
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tes gantung siku diketahui terdapat 14 siswa putri memperoleh nilai 

kurang, 44 siswa dengan nilai sedang dan 2 siswa dengan nilai baik. 

4.2 Pembahasan  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan rata-rata siswa di 

SMA Negeri I Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006 

dalam kategori sedang. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil tersebut 

diantaranya: 

1. Faktor Kurikulum 

Diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa.  

Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa 

menerima, menguasai dan mengembangkan kegiatan olahraga itu sendiri.  Jelaslah 

materi pelajaran tersebut akan sangat mempengaruhi kemampuan siswa. Begitu 

pula mengenai pengaturan waktu sekolah dan standar pelajaran yang harus 

ditetapkan secara jelas dan tepat. Guru dalam menyampaikan materi pendidikan 

jasmani harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa dan 
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disesuaikan pula dengan kurikulum pendidikan jasmani. Kegiatan intrakurikuler 

di sekolah harus mampu membantu siswa untuk mencapai tingkat kesegaran 

jasmani yang optimal, kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan belajar 

mengajar pada saat jam pelajaran olah raga, sedangkan untuk lebih memberikan 

wadah sebagai penyalur bakat dan minat siswa beberapa kegiatan dapat 

dikembangkan melalui ekstrakurikuler di sekolah. Keberadaan kurikulum yang 

seringkali berubah-ubah mengesankan bahwa kurang adanya kosistensi dari 

pengelola pendidikan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan dan 

kesiapan siswa bersangkutan. Hal ini juga terjadi pada siswa di SMA Negeri 1 

Candiroto Kabupaten Temanggung. Penyusunan kurikulum sebagai salah satu 

perangkat penting dalam pendidikan belum mampu menyajikan sistem pendidikan 

yang efektif dan efisien serta berkesinambungan.   

2. Faktor Tidur Dan Istirahat 

Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki 

kemmampua kerja terbatas. Seseorang tidak mampu bekerja terus menerus 

sepanjang hari tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan 

fungsi tubuh manusia. Untuk itu istirahat sangat diperlukan agar tubuh memiliki 

kesempatan untuk recovery (pemulihan) sehingga dapat melakukan kerja atau 

aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Istirahat dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Seseorang yang menghentikan segala aktivitasnya sejenak sudah dapat 

dikategorikan sebagai istirahat. Istirahat yang paling baik dan ideal adalah tidur. 

Sebab dengan tidur tubuh akan menyusun kembali tenaga-tenaga yang hilang. Hal 

ini dimungkinkan karena adanya keserasian antara kerja, tidur dan rekreasi. Untuk 

pengaturan proses kembali pengembangan tenaga yang telah digunakan sehingga 

tingkat kesegaran jasmani tetap terjaga dengan baik. Anak-anak usia remaja 
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setingkat SMA (dalam hal ini SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten Temanggung) 

memiliki aktifitas gerak yang menurun dan cenderung lebih suka berkumpul 

dalam komunitas atau kelompoknya masing-masing. Waktu yang seharusnya 

dapat digunakan untuk tidur dan beristirahat masih digunakan untuk beraktifitas 

seperti begadang pada malam hari, aktifitas tersebut akan berpengaruh pada 

penurunan tingkat kesegaran jasmani. 

3. Faktor Latihan Olahraga 

Latihan adalah sesuatu proses berlatih yang sistematis, yang dilakukan 

berulang-ulang dan yang kian hari jumlah beban latihannya kian bertambah. 

Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu seringkali harus didukung 

dengan latihan yang keras. Untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani sesuai 

dengan yang diharapkan maka siswa di SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten 

Temanggung melakukan latihan secara kontinyu. Latihan diperoleh dari kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah dan dapat diperoleh dengan latihan mandiri atau 

mengikuti latihan di klub olahraga dan pusat latihan olahraga lain di luar sekolah. 

Porsi dalam berlatih olahraga yang mereka lakukan bukan hanya masalah 

kuantitas akan tetapi juga masalah kualitas dan kontinuitas. Kualitas 

menggambarkan efektifitas dari latihan itu sendiri sedangkan kontinuitas 

mendeskripsikan keseriusan dan kemampuan untuk tetap menjaga kebugaran 

tubuh seseorang.  

4. Faktor Kebiasaan Hidup  

Kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari harus dijaga dengan 

baik, apalagi dalam kehidupan berolahraga. Dengan demikian manusia akan 

terhindar dari penyakit. Kebiasaan hidup sehat dapat dilakukan dengan cara; 
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menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dan makanan makanan yang hygienis 

dan mengandung gizi yang seimbang. Hampir dapat dikatakan bahwa siswa-siswa 

di SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten Temanggung memiliki kebiasaan hidup 

sehat. Pola hidup yang sehat dan ditunjang dengan makanan yang seimbang 

sangat mepengaruhi kesegaran jasmani yang mereka miliki saat ini, meskipun ada 

beberapa siswa yang memiliki kebiasaan hidup yang kurang sehat akan tetapi 

hanya sebagian kecil saja.  

5. Faktor Lingkungan 

Lingkungan dapat diartikan tempat dimana seseorang itu tinggal dalam 

waktu yang lama. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial 

ekonomi. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan, 

lingkungan daerah, tempat tinggal dan sebagainya. Keadaan lingkungan yang baik 

akan menunjang kehidupan yang baik pula. Dengan demikian manusia tersebut 

harus bisa mengantisipasi dan menjaga lingkungan dengan baik supaya terhindar 

dari berbagai penyakit lingkungan. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai 

sejumlah benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang 

yang kita tempati. Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu dilahirkan 

sampai meninggalnya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat 

hubungan timbal balik dalam artian lingkungan mempengaruhi manusia dan 

manusia mempengaruhi lingkungan.  Begitu pula dalam proses mejaga kondisi 

tubuh manusia, lingkungan merupakan sumber yang banyak berpengaruh dalam 

penjagaan kondisi fisik seseorang dan lingkungan yang baik diharapkan akan 

meningkatkan tingkat kesegaran jasmani seseorang. Hampir dapat dikatakan 
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bahwa lingkungan di sekolah dan di luar sekolah sangat mendukung tingkat 

kesegaran jasmani siswa. Di sekolah siswa diberikan berbagai macam kegiatan 

ekstrakurikuler dalam bidang bakat dan minat sedangkan di luar sekolah atau di 

lingkungan masyarakat siswa juga secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat dalam bidang olah raga.  

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

yaitu: 

5.1.1 Tingkat kesegaran jasmani siswa SMA Negeri I Candiroto Kabupaten 

Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006 rata-rata dalam kategori sedang, 

dari hasil perhitungan statistik dinyatakan dengan angka 75.8% dengan 

jumlah sampel sebanyak 91 siswa berkategori sedang. 

5.1.2 Tingkat kesegaran jasmani siswa putra SMA Negeri I Candiroto Kabupaten 

Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006 rata-rata dalam kategori sedang, 

dari hasil perhitungan statistik dinyatakan dengan angka 63.3% dengan 

jumlah sampel sebanyak 38 siswa putra berkategori sedang. 

5.1.3 Tingkat kesegaran jasmani siswa putri SMA Negeri I Candiroto Kabupaten 

Temanggung Tahun Pelajaran 2005/2006 rata-rata dalam kategori sedang, 

dari hasil perhitungan statistik dinyatakan dengan angka 88.3% dengan 

jumlah sampel sebanyak 53 siswa putri berkategori sedang. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan 

antara lain: 

5.2.1 Untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang lari 60 m hendaknya 

siswa dapat melakukan latihan dengan gerakan yang singkat atau dalam 

waktu yang pendek misalnya  latihan lari pendek dengan pembebanan.  

67 



 68

5.2.2 Untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang lari 1200 m dan 1000 m 

hendaknya siswa melakukan latihan pernafasan. Sistem jantung, peredaran 

darah dan pernafasan merupakan alat utama pengukur dari segala unsur 

yang diperlukan tubuh terutama oksigen yang berfungsi untuk 

pembakaran pada proses pengolahan zat-zat makanan dalam tubuh 

sehingga dapat menghasilkan energi yang diperlukan. 

5.2.3 Untuk meningkatkan kemampuan vertical jump hendaknya siswa 

melakukan latihan kelincahan. Dengan latihan ini diharapkan siswa dapat 

melakukan perubahan gerakan dengan cepat dan tepat selagi tubuh 

bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.  

5.2.4 Untuk meningkatkan kemampuan sit up hendaknya siswa melakukan 

latihan kekuatan otot dan kecepatan kontraksi otot. Hal ini dimaksudkan 

agar semua faktor yang mempengaruhi kedua hal-hal tersebut akan 

mempengaruhi daya otot sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam melakukan kerja fisik secara tiba-tiba. 

5.2.5 Untuk meningkatkan kemampuan gantung siku hendaknya siswa 

melakukan latihan keseimbangan dan ketahanan tubuh. Dengan latihan ini 

siswa akan memiliki kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang pada 

saat melakukan gerakan tergantung pada kemampuan integrasi antara 

kerja indera penglihatan, kanalis semisis kuralis pada telinga dan reseptor 

pada otot. 
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