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SARI 

 

Luluk Pujiastuti. 2009. Survei Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V Putra SD 
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Kata Kunci adalah Kesegaran Jasmani. 

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana  
kesegaran jasmani siswa SD Negeri Putera kelas V Gugus Monginsidi Kecamatan 
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2009. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesegaran jasmani siswa SD 
Negeri Putera kelas V Gugus Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten 
Pekalongan Tahun Pelajaran 2009. 

Populasi penelitian berjumlah 43 siswa putera kelas V SD Negeri Gugus 
Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 
2009. Teknik pengambilan sampel adalah Total Sampling. Jumlah sampel yang 
diambil adalah 43 siswa dari seluruh jumlah populasi yang ada yaitu 43 siswa. 
Teknik pengumpulan data yaitu teknik menggunakan tes. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis deskriptif prosentase. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase, tingkat kesegaran jasmani pada 
Siswa SD Putra  Kelas V Gugus Monginsidi  Kec. Wonopringgo untuk kategori 
sedang menunjukkan jumlah persentase paling besar yaitu 40 %, kategori baik 
29%, kategori kurang 19 % dan kategori kurang sekali 2 %.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif persentase dapat 
diketahui bahwa kesegaran jasmani pada Siswa Putra SD Kelas V Gugus 
Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 rata-
rata termasuk dalam kategori sedang. Meskipun aktifitas fisik siswa sudah baik, 
namun kesegaran jasmani, siswa belum optimal. Hal ini dimungkinkan karena 
faktor makanan dan gizi, latihan dan olahraga, istirahat yang kurang, serta 
lingkungan. Penulis menyarankan hendaknya para guru pendidikan jasmani 
Sekolah Dasar meningkatkan kesegaran jasmani pada anak-anak usia sekolah 
dasar seperti olahraga perlu ditingkatkan dan juga kegiatan-kegiatan yang 
sekiranya dapat meningkatkan kesegaran jasmani sehingga dimungkinkan dapat 
menunjang prestasi belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam masa pembangunan ini, semua warga Indonesia dituntut aktif 

dalam ikut serta berperan dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional 

pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggungjawwab, mandiri, 

cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. 

Manusia sebagai individu yang merupakan gabungan dua unsur terdiri dari 

jasmani dan rohani, dari kedua unsur tersebut satu sama lain tidak dapat 

dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, maka kedua unsur tersebut 

harus dibina, disempurnakan dan dipelihara dengan baik agar terwujud individu 

yang utuh. Berdasarkan kesatuan kedua unsur tersebut. Dalam usaha menunjang 

tercapainya pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 

intelektual saja namun ditentukan oleh kemampuan jasmani yang memadai. 

Olahraga adalah salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas manusia 

melalui fisiknya yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 
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disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional (GBHN TAP MPR No. 11/MPR/1988). 

Pembinaan kesegaran jasmani merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam peningkatan kualitas fisik. Oleh karena itu, pembinaan kesegaran jasmani 

merupakan hal yang perlu diperhatikan di tahun-tahun mendatang. Pelaksanaan 

pembinaan kesegaran jasmani barangkali harus dilakukan terobosan untuk 

menyentuh berbagai permasalahan dan sambil menengok ke belakang apa-apa 

yang menjadi penghambat selama ini, bahkan bila perlu melakukan terobosan-

terobosan baru untuk meningkatkan pembinaan (Puskesjas, 1995: 33). 

Titik berat dari upaya tersebut telah dilakukan dengan mengembangkan 

suatu pola kerja yang menitikberatkan pada upaya menghasilkan sumber daya 

insani berkualitas yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, melalui Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 075/U/193 Pola Umum 

Pembinaan dan Pengembangan Kesegaran Jasmani yang pada dasarnya memberi 

arahan bahwa sasaran yang akan dicapai meliputi peserta didik (siswa, 

mahasiswa, warga negara), tenaga pendidikan penyelenggaraan / pengelolaan 

kegiatan jasmani maupun masyarakat umum.  

Pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani merupakan bagian dari 

upaya mewujudkan pembangunan masnusia Indonesia seutuhnya serta upaya 

peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan 

kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dan 

pengembangan kesegaran jasmani harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien. 

Sejak Repelita IV sampai dengan Repelita VII, berbagai upaya pemerintah telah 
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dilakukan untuk meningkatkan mutu ( kualitas ) manusia Indonesia yang meliputi 

fisik dan nonfisik. Peningkatan kualitas itu dihubungkan dengan upaya 

menjadikan penduduk sebagai modal pembangunan (Depdikbud, 1998: 1). 

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan nasional antara lain dengan peningkatan kesegaran jasmani bagi 

pelaksana pendidikan. 

Pendidikan jasmani adalah wahana untuk mendidik anak. Para ahli sepakat 

bahwa pendidikan jasmani merupakan alat untuk membina anak agar kelak 

mereka mampu membuat keputusan terbaik untuk aktivitas jasmani yang 

dilakukan dan menjalani pola hidup sehat di sepanjang hayatnya (Rusli Lutan, 

2002: 17). 

Di Indonesia pelajaran tentang pembinaan kesegaran jasmani sudah 

tercantum dalam kurikulum sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugasnya menjelaskan 

bahwa seirama dengan derap pembangunan bangsa dan negara, masyarakat 

sekolah haruslah dikondisikan secara sosial kultural, seperti misalnya dapat 

memberikan nilai yang tinggi dan rasional terhadap arti kesegaran jasmani. 

Masyarakat sekolah diharapkan melakukan usaha-usaha pembinaan kesegaran 

jasmani agar dapat mempengaruhi lingkungan sehingga berkembang luas di 

kalangan masyarakat umum.    

Kesegaran jasmani adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap insan 

pendidikan maupun peserta didik. Dengan tingkat kesegaran jasmani yang baik 

pastilah segala aktivitas akan berjalan dengan lancar. Menyadari bahwa berbagai 
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gangguan kesehatan timbul akibat tidak diterapkannya pola hidup sehat serta 

diperburuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak kesehatan, maka Badan 

Kesehatan Dunia dan WHO telah mendeklarasikan pentingnya “Active Living” 

bagi setiap orang, dimana latihan fisik merupakan bagian penting dari kehidupan 

kita dan saat ini telah menjadi bagian dalam program dunia.  

Penerapan pola hidup sehat ini dimulai dengan adanya pembiasaan hidup 

sehat yang dapat dicapai melalui proses pendidikan dan pembudayaan. Sehingga 

peningkatan kualitas fisik yang meliputi perbaikan status gizi, peningkatan status 

kesehatan dan kesegaran jasmani juga harus dilakukan melalui proses pendidikan 

dan pembudayaan. Ini semua ditempuh melalui pembinaan kesegaran jasmani, 

pendidikan jasmani, serta pengembangannya yang ditujukan kepada seluruh 

masyarakat. 

Selama ini pada umumnya masyarakat Wonopringgo yang tingkat 

ekonomi dan kualitas pendidikannya cukup memadai tetapi mempunyai pola pikir 

yang sederhana berkaitan dengan kesegaran jasmani, dimana mereka beranggapan 

bahwa jika seseorang tidak sakit, berarti sehat, tanpa memperhatikan seberapa 

sehat mereka. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat yang 

masih rendah dalam kaitannya dengan tingkat kesegaran jasmani seseorang.  

Aktifitas yang dilakukan siswa SDN Gugus Monginsidi Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sangat beragam, baik di waktu sekolah 

maupun di luar sekolah. Tata kehidupan masyarakat, mata pencaharian, kondisi 

sosial ekonomi, tingkat kesadaran masyarakat dan sarana dan prasarana sangat 

mempengaruhi aktifitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.  
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Selama ini masih sedikit yang meneliti tentang survei kesegaran jasmani. 

Tingkat kesegaran jasmani siswa SDN se-Gugus Monginsidi Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2009 belum diketahui. 

Padahal kesegaran jasmani merupakan salah satu faktor penunjang kesehatan. 

Kesegaran jasmani merupakan salah satu sarana penting yang dibutuhkan oleh 

setiap manusia untuk menjaga dan meningkatkan efisien dan efektifitas kehidupan 

sehari-hari, demikian pula pada pelajar merupakan faktor yang sangat penting dan 

berpengaruh pada kemampuan belajar siswa 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Survei Kesegaran Jasmani Siswa SDN Putera Kelas V 

Gugus Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 

Pelajaran 2009”. 

 

1.2 Permasalahan  

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 

-  Bagaimana tingkat kesegaran jasmani siswa SDN Putera kelas V Gugus 

Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2009 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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- Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesegaran jasmani siswa SDN Putera 

kelas V Gugus Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 

Tahun Pelajaran 2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta penafsiran-

penafsiran yang digunakan, maka penulis menganggap perlu untuk menegaskan 

istilah-istilah sebagai berikut : 

1.4.1 Survei 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 321), survei adalah salah satu jenis 

penelitian untuk mengetahui pendapat dari informasi yang diperoleh dari 

penelitian data dikumpulkan dari seluruh populasi dan dapat pula dari sebagian 

populasi. 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi survei adalah penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpul data yang pokok (1989: 4). 

Penelitian survei dapat digunakan untuk maksud : 

(1) penjajagan (eksploratif ), 

(2) deskriptif, 

(3) penjelasan ( explanatory ), 

(4) evaluasi, 

(5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu dimasa akan datang, 

(6) penelitian operasional, 
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(7) pengembangan indikator sosial. 

 
Survei yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pengambilan data 

dari unit atau individu dari suatu lembaga pendidikan dan menggunakan teknik tes 

sebagai alat pengumpul data yang pokok.  

 

1.4.2 Kesegaran Jasmani 

Kesegaran Jasmani adalah taraf kemampuan dan ketahanan kerja 

seseorang dalam melakukan tugasnya sehari-hari  dengan baik dan efisien, tanpa 

kelelahan yang berarti sehingga masih memiliki sisa tenaga untuk mengisi waktu 

luangnya dan tugas-tugas yang mendadak lainnya. 

Seseorang yang hidup sehari-hari lebih aktif akan memiliki kesegaran 

jasmani yang lebih baik bila dibandingkan dengan mereka yang hidup sehari-

harinya kurang aktif. Tingkat kesegaran jasmani adalah taraf atau derajat yang 

menggambarkan kesanggupan seseorang yang melakukan pekerjaan sehari-hari 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti atau berlebihan dan masih mempunyai 

cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik. 

Seseorang dinyatakan fit bila ia bebas dari gangguan atau kelemahan 

membatasi geraknya dan yang memiliki ketahanan dan ketangkasan dalam tugas 

hariannya, dan yang masih memiliki cadangan tenaga yang bukan hanya dapat 

digunakan untuk mengatasi keadaan darurat yang mendadak, tetapi juga dapat 

digunakan untuk menikmati waktu senggangnya. 
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1.4.3 Siswa  

Siswa atau murid ( terutama pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah 

Pelajar ) (KBBI, 1988/849). Yang dimaksud siswa dalam penelitian ini adalah 

pelajar atau siswa putera kelas V Gugus Monginsidi Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2009. 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada : 

1.1.1 Sekolah 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah tentang 

tingkat kesegaran jasmani siswa putera kelas V Gugus Monginsidi Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2009 sehingga dapat 

memberikan masukan atau pengarahan kepada guru pendidikan jasmani secara 

tepat. 

 
1.1.2 Guru pendidikan jasmani 

Sebagai masukan bagi guru penjasorkes untuk dapat memperhatikan 

kesegaran jasmani siswa guna meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 
1.1.3 Masyarakat 

Memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat 

tentang pentingnya kesegaran jasmani. Juga sebagai bahan pustaka bagi peneliti-

peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian sejenis. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hakekat Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani berkaitan dengan kesehatan. Gambaran kemampuan 

organ tubuh untuk menjabarkan fungsinya dalam keadaan seseorang relatif diam 

atau statis. Dalam situasi ini organ tubuh manusia berfungsi secara normal dalam 

keadaan seseorang bergerak atau menjalankan tugas kerja atau dinamis. 

Oleh karena itu kualitas sehat dinamis merupakan tuntutan mutlak dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehat dinamis merupakan fondasi bagi kesegaran jasmani 

yang memadai. Dengan demikian proses pemulihan kelelahan akan berlangsung 

lancar melalui mekanisme rutin. Kerja menimbulkan kelelahan dan seterusnya 

terjadi pemulihan sehingga seseorang merasa segar kembali atau tenaganya pulih 

dan siap untuk menjalankan tugas berikutnya. Kian tinggi derajat dinamis, kian 

tinggi pula derajat kesegaran jasmani dan kian tinggi produktivitas kerja 

seseorang.  

Kesegaran terdiri dari :  

1) Kesegaran berkaitan dengan kesehatan. 

Kesegaran berkaitan dengan kesehatan diukur berdasarkan kemampuan 

seseorang untuk melakukan aktifitas jasmani yang membutuhkan daya tahan, 

kekuatan atau fleksibilitas.  
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2) Kesegaran berkaitan dengan performance. 

Kesegaran berkaitan dengan kesehatan dapat dicapai melalui kombinasi 

kebugaran yang berkaitan dengan performance dengan unsur agilitas, kese-

imbangan, koordinasi, kecepatan, power dan waktu reaksi (Depdikbud, 1997: 5). 

 

2.2 Pengertian Kesegaran Jasmani 

Pengertian kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk 

melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti untuk dapat 

mencapai kondisi kesegaran jasmani yang prima seseorang perlu melakukan 

latihan fisik yang melibatkan komponen kesegaran jasmani dengan metode latihan 

yang benar (Depdiknas, 2002 : 1). 

Menurut Moch. Moeslim (1995: 13) ialah taraf kemampuan dan ketahanan 

kerja seseorang dalam melakukan suatu tugas dalam waktu yang relatif lama tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berarti.  

Kesegaran jasmani adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tubuh tertentu, tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti setelah melakukan aktivitas tersebut, sehingga masih ada 

sisa tenaga untuk melakukan aktifitas yang lain. 

Kesegaran jasmani merupakan hal yang sudah populer di kalangan 

masyarakat saat ini. Untuk mempertegas agar pengertiannya lebih sesuai dengan 

apa yang dimaksud dengan hal tersebut, maka penulis mencantumkan pendapat 

dari para ahli atau pakar kesehatan jasmani. 
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Menurut Sadoso (1992: 19) kesegaran jasmani adalah kemampuan 

seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang tanpa terasa 

lelah yang berlebihan dan masih mempunyai tenaga cadangan untuk menikmati 

waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan yang mendadak, dapat pula 

ditambahkan kesegaran jasmani merupakan kemampuan menunaikan tugas yang 

baik walaupun dalam keadaan sukar, dimana orang yang kesegaran jasmaninya 

kurang tidak dapat melakukannya. 

Pembebanan fisik pada seseorang adalah sangat individual dan tergantung 

tugasnya, maka kesegaran jasmani yang dimilikinya harus sesuai dalam 

pembebanan dalam penghidupannya. Semakin berat tugas fisik yang harus 

dilakukannya, makin tinggi pula kesegaran jasmani yang harus dimilikinya. 

Sudarno (1992: 9) menjelaskan bahwa kesegaran jasmani adalah suatu 

keadaan saat tubuh mampu menunaikan tugas hariannya dengan baik dan efisien, 

tanpa kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki tenaga cadangan, baik 

untuk mengatasi keadaan darurat yang mendadak, maupun untuk menikmati 

waktu senggang dengan rekreasi yang aktif. 

Dengan pengertian di atas dapatlah dimengerti bahwa pada dasarnya 

kesegaran jasmani merupakan derajat sehat yang sesuai dengan tugas tuntutan 

jasmaniah seseorang. Sebagai konsekwensi pengertian diatas maka perhatian 

olahraga kesehatan dapat dianggap sama dengan olahraga kesegaran jasmani. 

Parameter kesegaran jasmani yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk 

derajat kesegaran jasmani adalah kompleks dikarenakan kesegaran jasmani 

mengandung berbagai unsur. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kesegaran jasmani adalah taraf kemampuan 

dan ketahanan kerja seseorang dalam melakukan tugasnya sehari-hari  dengan 

baik dan efisien, tanpa kelelahan yang berarti sehingga masih memiliki sisa tenaga 

untuk mengisi waktu luangnya dan tugas-tugas yang mendadak lainnya. 

 
2.3 Komponen-Komponen Kesegaran Jasmani 

Komponen kesegaran jasmani atau kondisi fisik ada sepuluh yaitu sebagai 

berikut : 

2.3.1 Kekuatan ( Strength ) 

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk dapat mengatasi tahanan / beban, 

menahan atau memindahkan beban dalam menjalankan aktifitas olahraga       

(Suharno HP, 1993: 27). 

Prof. Drs. Harsono, M.Sc. (1993: 17) menyebutkan bahwa kekuatan ialah 

kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Orang 

yang bisa mengangkat suatu beban yang beratnya 50 kg adalah orang yang 

mempunyai kekuatan dua kali lebih dari orang yang hanya bisa mengangkat  25 

Kg. Kekuatan otot ialah komponen yang sangat penting guna meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan. 

 
2.3.2 Daya Tahan ( Endurance ) 

Menurut Harsono (1993: 2) daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh 

yang mampu untuk bekerja untuk waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan 

yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
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Daya tahan adalah kemampuan organ atlet untuk melawan kelelahan yang 

timbul saat menjalankan aktifitas olahraga dalam waktu lama (Suharno HP, 1993: 

30). 

M Sajoto (1990: 16) menjelaskan bahwa terdapat 2 macam daya tahan             

( endurance) yaitu: 

(1) Daya Tahan Umum ( General Endurance ) 

Adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, 

paru-paru dan peredaran darahnya secara efektif untuk menjalankan kerja otot 

dengan intensitas tinggi dalam waktu yang relatif lama. 

(2) Daya Tahan Otot ( Local Endurance ) 

Adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk 

berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban 

tertentu  

Jadi jika seseorang mampu menggerakkan sekelompok otot tertentu secara 

terus menerus dalam waktu yang cukup lama maka ia memiliki daya tahan tubuh 

yang baik. Makin tinggi tingkat daya tahan seseorang makin tinggi pula kesegaran 

jasmaninya. 

 
2.3.3 Daya Ledak ( Muscular Power ) 

Rusli Lutan (2002: 72) menjelaskan bahwa power adalah kemampuan 

untuk mengerahkan usaha maksimal secepat mungkin. Karena itu, istilah power 

sering disebut dalam istilah daya ledak, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan tugas 

dengan kekuatan disertai dengan kecepatan. 
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Harsono menjelaskan bahwa power adalah hasil dari kekuatan dan 

kecepatan. Kalau dua orang individu masing-masing mengangkat beban yang 

beratnya 50 kg, akan tetapi yang seorang mengangkatnya lebih cepat maka dapat 

dikatakan dia mempunyai power yang lebih baik dari pada yang mengangkat lebih 

lambat. Sehingga dapat dikatakan power adalah kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power 

diperlukan di semua cabang olahraga.  

Dasar ( basic ) pembentukan daya ledak ( power ) adalah kekuatan. 

Kekuatan otot tungkai merupakan salah satu unsur pembentuk daya ledak.  Daya 

ledak yang dimiliki seseorang atau atlit dapat menentukan tingkat 

keterampilannya didalam olahraga. Pencapaian prestasi yang maksimal tidak 

dapat diraih tanpa adanya kekuatan yang prima dari seorang atlit. Selain itu pula 

unsur kondisi fisik merupakan unsur penentu sejauh mana seorang atlit dapat 

bertahan dalam suatu pertandingan, salah satunya ialah daya ledak. Daya ledak 

yang baik akan meningkatkan kemampuan dan kecepatan seseorang dalam berlari. 

Jadi daya ledak adalah kemampuan untuk mempergunakan kekuatan 

maksimal untuk menghasilkan kerja fisik yang dilakukan dalam waktu yang cepat 

dan singkat. 

 
2.3.4 Kecepatan ( Speed ) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya, seperti lari cepat, pukulan dalam tinju, balap sepeda, penahan dan 
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lain-lain. Dalam hal ini ada kecepatan gerak dan kecepatan explosive (M Sajoto, 

1990: 17). 

Menurut Suharno HP (1993: 33) kecepatan adalah kemampuan seseorang 

untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis secara berturut-turut dalam waktu 

sesingkat-singkatnya. 

 
2.3.5 Kelentukan 

Menurut Rusli Lutan (2002: 68) fleksibilitas adalah ruang gerak dari 

berbagai sendi tubuh. 

Moch. Moeslim (1995:15) menjelaskan bahwa kelentukan adalah 

kemampuan seseorang melakukan bermacam-macam kegiatan fisik yang 

ditentukan oleh seluruh anggota tubuh atau sendi-sendi tertentu. 

 
2.3.6 Kelincahan ( Agility ) 

Menurut Moch. Moeslim (1995:15) kelincahan ialah kemampuan 

seseorang mengubah posisi dan atau arah dalam waktu cepat. 

Kelincahan adalah kemampuan gerak seseorang untuk mengubah posisi 

badan dan arah secepat mungkin sesuai dengan yang dikehendaki (Suharno HP, 

1993: 33). 

 
2.3.7 Koordinasi ( Coordination ) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara 

efektif, misalnya dalam bermain tenis, seseorang pemain akan kelihatan 

mempunyai koordinasi yang baik, bila ia dapat bergerak kearah bola sambil 
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mengayun raket kemudian memukulnya dengan teknik yang benar (M Sajoto, 

1990:17). 

Menurut Moch. Moeslim (1995: 16) koordinasi adalah kemampuan 

seseorang melakukan berbagai gerakan menjadi satu gerakan yang sempurna. 

Koordinasi yang baik ditunjang oleh kelincahan, kecepatan dan keseimbangan. 

 
2.3.8 Keseimbangan ( Balance ) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

syaraf ototnya, seperti dalam handstand atau dalam mencapai keseimbangan 

sewaktu seseorang sedang berjalan kemudian terganggu ( misalnya tergelincir dan 

lain-lain ) (M Sajoto, 1990: 18). 

Dalam keseimbangan yang baik seseorang akan dengan mudah melakukan 

aktivitas kehidupan sehari-hari sebab keseimbangan tidak hanya diperlukan pada 

olahraga saja. 

 
2.3.9 Ketepatan ( Accuracy ) 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-

gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat suatu jarak atau mungkin 

suatu obyek langsung yang harus dikenai dengan bagian tubuh (M. Sajoto, 1988: 

18). 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak 

ke suatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Orang yang mempunyai ketepatan yang 

baik dapat mengontrol gerakan dari satu sasaran ke sasaran yang lainnya (Suharno 

HP, 1978: 35). 
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2.3.10 Reaksi ( Reaction ) 

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya 

dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera atau saraf lainnya     

(M. Sajoto,1988: 18). 

Dari sepuluh komponen kesegaran jasmani dalam olahraga adalah 

kekuatan, daya tahan, daya ledak, kecepatan, daya lentur, dan keseimbangan, 

sedangkan unsur yang lain juga berpengaruh namun tidak sama besarnya dengan 

keenam unsur kesegaran jasmani tersebut di atas. 

 
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani yaitu ; 

2.4.1 Faktor Latihan 

Menurut Suharno HP (1993: 5) latihan adalah suatu proses secara sadar 

untuk mencapai suatu prestasi maksimal dengan diberi beban-beban fisik, teknik, 

taktik dan mental yang teratur, terarah, meningkat,  bertahap,dan berulang-ulang 

waktunya.  

Adapun prinsip-prinsip latihan menurut Suharno HP (1993: 7) adalah 

sebagai berikut : 

1) Prinsip latihan harus sepanjang tahun terseling ( kontinyunitas ) 

Mengingat sifat adaptasi atlet ( manusia ) terhadap beban latihan yang 

diterima bersifat labil dan sementara, maka untuk mencapai mutu prestasi 

maksimal, adaptasi atlet akan menurun lagi bila beban latihan menjadi ringan dan 

latihan tidak kontinyu ( latihan panas-panas tahi ayam ). Tindakan-tindakan yang 

perlu dilaksanakan pelatihan agar prestasi dan adaptasi atlet jangan sampai 
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menurun yaitu (1) sasaran latihan setiap periode harus berbeda penekanannya, (2) 

pergunakanlah bermacam-macam metode latihan sesuai dengan tujuan latihan, (3) 

betul dan tepat penggunaan intensitas latihan dalam periode persiapan, periode 

pertandingan dan periode peralihan. 

 
2) Kenaikan beban latihan teratur dari dikit demi sedikit 

Latihan makin lama meningkat beratnya, tetapi kenaikan beban latihan 

harus sedikit. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi overtraining dan 

proses adaptasi atlet terhadap loading akan menjamin keteraturannya. Loading 

diperberat seSurvei demi seSurvei dengan perubahan salah satu atau semua ciri-

ciri loading seperti: intensity, volume, recovery, frekwensi dan lain-lain. 

Kenaikan beban yang meloncat dan cepat beratnya, akan mengakibatkan 

terjadinya overtraining dan penghentian prestasi atlet. Peningkatan beban latihan 

jangan dilakukan setiap kali latihan, sebaiknya dua atau tiga kali latihan baru 

dinaikkan. 

 
3) Prinsip individual ( perorangan ) 

Setiap atlet sebagai manusia yang terdiri dari jiwa dan raga pasti berbeda-

beda dalam segi fisik, mental, watak dan tingkatan kemampuannya. Perbedaan-

perbedaan itu perlu diperhatikan pelatihan agar pemberian dosis latihan, metode 

latihan dapat serasi untuk mencapai mutu prestasi tiap-tiap individu. Olahraga 

yang bersifat regu atau tim meskipun tujuan akhir kelompok regu, dimana minta 

perhatian dalam hal fisik, mental, watak, dan kemampuannya.  

 
 



19 

 

4) Prinsip Interval ( Selang ) 

Prinsip interval sangat penting dalam rencana latihan dari yang bersifat 

harian, mingguan, bulanan, kwartalan, tahunan yang berguna untuk pemulihan 

fisik dan mental atlet dalam menjalankan latihan. Masalah interval dapat 

dilaksanakan dengan istilah perlu tanpa menjalankan latihan, maupun istirahat 

aktif. 

 
5) Prinsip Stress ( Tekanan ) 

Latihan harus mengakibatkan penekanan mental dan fisik atlet. Beban 

latihan yang dikerjakan oleh atlet sebaiknya atlet betul-betul manusai berat. 

Kemudian timbul kelelahan fisik dan mental secara menyeluruh. Stres fisik dapat 

ditimbulkan dengan jalan pemberian beban latihan yang lebih dari batas 

kemampuan si atlet. Stres mental dapat ditimbulkan dengan cara memberikan 

beban latihan fisik yang berat sehingga aspek kejiwaan akan mendapat tekanan 

langsung dalam proses latihan. Stres fisik dan mental penting untuk meningkatkan 

prestasi , tetapi pemberian stress terus menerus tanpa memperhatikan kondisi atlet 

sangat berbahaya. 

 
6) Prinsip Spesialisasi ( Spesifik ) 

Seseorang harus memilih keahlian ketrampilan dalam cabang olahraga 

yang menjadi pilihannya. Latihan harus memiliki bentuk yang khas dan sesuai 

dengan cabang olahraga yang dipilih.  

 
7) Prinsip Nutrisium ( Gizi Makanan ) 
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Olahraga menggunakan tenaga. Tenaga diperoleh dari zat makanan yang 

masuk dalam organ atlet. Kebutuhan gizi makanan harus berimbang 

perbandingannya bagi atlet yang menjalankan latihan keras. 

8) Prinsip Ulangan ( Repetition ) 

Untuk mengotomatiskan penguasaan unsur gerak fisik, teknik, taktik dan 

ketrampilan yang benar atlet harus melakukan latihan berulang-ulang dengan 

frekuensi sebanyak-banyaknya secara kontinyu. 

 
9) Prinsip Latihan Intensive dan Extensive 

Latihan intensive untuk meningkatkan kecepatan, power, otomatisasi, dan 

lain-lain. Latihan extensive untuk meningkatkan daya tahan aerobik, melatih 

teknik-teknik. 

10) Prinsip Penyempurnaan Menyeluruh 

Prinsip menyeluruh artinya sebagai kesatuan jiwa dan raga yang utuh 

dalam usaha meningkatkan kualitas atlit. 

 
2.4.2 Faktor Istirahat 

Tubuh akan merasa lelah setelah melakukan aktivitas, hal ini disebabkan 

oleh pemakaian tenaga untuk aktivitas yang bersangkutan. Untuk mengembalikan 

tenaga yang telah terpakai, diperlukan istirahat. Dengan istirahat tubuh akan 

menyusun kembali tenaga yang hilang. 

Mengingat pentingnya istirahat dalam proses pengembalian tenaga, 

diperlukan antara istirahat dan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan istirahat yang 

baik dan yang ideal adalah dengan tidur. 
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2.4.3 Faktor Kebiasaan Hidup Sehat 

Seseorang apabila menginginkan kesegaran jasmaninya tetap terjaga, 

maka ia harus menerapkan cara hidup sehat dalam lingkungan sehari-hari seperti : 

1) Makan-makanan yang bersih dan mengandung gizi yang baik ( 4 sehat 5 

sempurna ). 

2) Selalu menjaga kebersihan pribadi, mandi yang teratur. 

3) Menjaga kebersihan gigi, rambut, kuku dan pakaian yang bersih. 

 
2.4.4 Faktor Lingkungan  

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal dalam waktu yang 

lama, dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik, serta sosial, mulai dari 

lingkungan perumahan, lingkungan pelayanan daerah tempat tinggal dan 

sebagainya. Kualitas kesehatan seseorang dapat dilihat dengan keadaan kesegaran 

jasmaninya, bagian yang paling kelihatan dari kesegaran secara umum adalah 

kesegaran jasmani. 

 
2.4.5 Makanan dan Gizi 

Sejak masih dalam kandungan manusia sudah memerlukan makanan gizi 

yang cukup yang digunakan untuk pertumbuhan. Jadi dalam pembinaan kesegaran 

jasmani, tubuh haruslah cukup makanan yang bergizi yang mengandung unsur-

unsur: protein, lemak, karbohidrat, garam mineral, vitamin dan air. 

2.4.5.1 Protein  

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling erat 

hubungan dengan proses-proses kehidupan. Dapat dikatakan bahwa setiap gerak 
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hidup sel selalu bersangkutan dengan fungsi sel. Protein selain berfungsi sebagai 

zat pembangun, juga berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, 

mengganti sel-sel yang rusak dan aus terpakai, zat pengatur, dan juga protein 

sebagai sumber energi. Sumber protein dari nabati atau hewani. 

2.4.5.2 Lemak 

Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur 

karbon, hydrogen, dan oksigen yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat 

pelarut tertentu. Lemak dalam tubuh berfungsi untuk cadangan tenaga, bantalan 

organ-organ tubuh tertentu, memberikan fiksasi organ tersebut seperti biji mata 

dan ginjal, isolasi sehingga panas tubuh tidak banyak keluar, mempertahankan 

tubuh dari ganguan-gangguan luar seperti pukulan atau bahan-bahan berbahaya 

seperti zat kimia yang dapat merusak jaringan otot dan memberikan garis-garis 

bentuk tubuh yang baik. 

2.4.5.3 Karbohidrat 

Karbohidrat adalah nama kelompok bagi ikatan-ikatan organik yang 

mempunyai fungsi meghasilkan energi dan mempunyai karateristik sejenis, yang 

terdiri unsur-unsur C,H,O. Sumber utama karbohidrat didalam makanan berasal 

dari tumbuhan, dan hanyak sedikit saja termasuk bahan makanan hewani. 

Didalam tubuh karbohidrat, lemak dan protein, karbohidrat merupakan sumber 

energi yang paling murah dan mudah didapat. 
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2.4.5.4 Mineral 

Mineral merupakan zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat 

sedikit. Umumnya mineral terdapat cukup di dalam makanan sehari-hari. Mineral 

mempunyai fungsi : 

1) Sebagai pembentuk berrbagai jaringan tubuh, tulang, hormon, enzim. 

2) Sebagai zat pengatur. 

3) Berbagai proses metabolisme. 

4) Keseimbangan cairan tubuh. 

5) Proses pembekuan darah. 

6) Kepekaan syaraf dan untuk kontraksi otot. 

 
2.4.5.5 Vitamin 

Vitamin merupakan zat gizi yang harus dikonsumsi mutlak diperlukan 

setiap hari. Vitamin mempunyai fungsi : 

1) Sebagai bagian dari suatu enzim atau coezim yang penting pengaturan 

berbagai proses metabolisme, berbagai jaringan termasuk jaringan syaraf. 

2) Untuk mempertahankan daya tahan tubuh. 

3) Untuk proses pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. 

Secara garis besar, vitamin dapat dibagi menjadi 2 golongan : 

1) Vitamin yang larut dalam air :  Vitamin B, C 

2) Vitamin yang larut dalam lemak :  Vitamin A, D, E, K 

Vitamin yang larut dalam air bila dikonsumsi berlebih akan dikeluarkan 

tubuh melalui air seni (urine). Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak bila 

dikonsumsi dengan jumlah banyak tidak dapat dikeluarkan tubuh, tetapi ditimbun 
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sehingga dapat berlebih, keadaan ini disebut dengan hypervitaminosis (Leone, 

Suniar, Dr. MSC. 2 : 10). 

 
2.4.5.6 Air  

60-70 % tubuh manusia terdiri dari air. Didalam tubuh manusia air penting 

untuk :  

1) Mengangkut oksigen dan zat-zat gizi ke seluruh tubuh agar organ-organ 

tubuh dapat berfungsi dengan baik. 

2) Mengatur suhu. Penggerakan dan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh 

menghasilkan panas. Semakin banyak pergerakan tubuh semakin banyak 

pula panas yang dihasilkan, dan untuk menurunkan panas yang dihasilkan 

oleh tubuh si atlit akan mengeluarkan keringat. Kekurangan cairan akan 

menyebabkan haus, lemah, diikuti dengan sakit kepala dan dapat 

menyebabkan kekejangan otot. Dianjurkan minimum 10-12 gelas air sehari. 

3) Mengeluarkan zat-zat tubuh yang tidak digunakan tubuh sebagai hasil 

metabolisme makanan dan minuman terutama pemecahan protein yang akan 

dikeluarkan bersama urine. 

Rincian pengeluaran air adalah sebagai berikut : 

1) Melalui keringat  +  500 cc 

2) Melalui pernapasan  +   350 cc 

3) Melalui urine + 1.500 cc  

4) Melalui faeces/tinja +   150 cc  
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2.5 Kriteria Kesegaran Jasmani 

Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani pada siswa putera kelas V, 

Gugus Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dilaksanakan 

tes kesegaran jasmani Indonesia untuk anak umur 10-12 tahun, semua siswanya 

masih berstatus siswa putera kelas V Gugus Monginsidi Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan. 

Sedangkan untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran jasmani dengan 

menggunakan tes kesegaran jasmani. Hasil setiap butir tes yang dicapai oleh siswa 

dinamakan hasil kasar yang masih merupakan satuan ukuran waktu yang berbeda-

beda, maka perlu diganti dengan satuan ukuran yang sama, satuan ukuran 

pengganti ini adalah nilai, selanjutnya adalah menjumlahkan nilai-nilai dari 

kelima tes tersebut. Hasil penjumlahan ini menjadi dasar untuk menentukan 

klasifikasi Survei kesegaran jasmani siswa.  

Tabel 1.   
Norma Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

No. Jumlah Nilai Identifikasi 

1 22-25 Baik sekali         (BS) 

2 18-21 Baik                    (B) 

3 14-17 Sedang                (S) 

4 10-13 Kurang                (K) 

5 5-9 Kurang sekali     (KS) 

(Sumber: Depdiknas, 2003: 25) 
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2.6 Hakekat Pertumbuhan dan Perkembangan  

Dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang menjadi fokus perhatian 

peserta didik baik di taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan menengah 

ataupun perguruan tinggi. 

Hakekat pertumbuhan dan perkembangan dari faktor yang 

mempengaruhinya, serta fase-fase dan hukum-hukum perkembangan. 

Adapun beberapa hal yang mendasari pentingnya pengetahuan 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik : 

1) Masa perkembangannya yang cepat. 

2) Pengaruh yang komplek. 

3) Proses yang komplek 

4) Nilai yang diterapkan . 

5) Masalah yang menarik 

(Mulyani Sumantri, Nana Syaodik: 1.1 – 1.4) 

Menurut Sautnak (1992) banyak faktor aspek yang dipengaruhi faktor 

genetik ( keturunan ). 

1) Kecerdasan 

Arthur Fansen (1996) mengemukakan pendapatnya bahwa kecerdasan itu 

diwariskan ( ditemukan ). Ia juga mengemukakan bahwa lingkungan dan budaya 

hanya mempunyai peran minimal dalam kecerdasan. 

2) Temperatur 

Temperatur adalah gaya perilaku karateristik individu dalam merespon. 

Interaksi keturunan lingkungan dan perkembangan keturunan dan lingkungan 
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berjalan bersama atau bekerja sama dan menghasilkan individual dengan 

kecerdasan, tempramen tinggi dan buat bakat minat yang khas. 

 
2.7 Fase-fase Perkembangan  

Menurut Sauntak dan Yussen (1992) perkembangan adalah pola gerak atau 

pertumbuhan yang dinilai pada saat terjadinya pembuahan dan berlangsung terus 

selama sklus kehidupan. Dalam perkembangan terdapat pertumbuhna. 

Untuk memudahkan pemahaman tentang perkembangan maka dilakukan 

pembagian berdasarkan waktu-waktu yang dimulai manusia dengan sebutan fase. 

Sauntak dan Yussen membagi menjadi : 

1) Fase para natal ( saat dalam kandungan ). 

2) Fase bayi. 

3) Fase kanak-kanak awal. 

4) Fase kanak-kanak tengah dan akhir. 

5) Fase remaja. 

( Mulyani Sumantri, Nana Syaodih : 1.7 – 1.9 ) 

Ciri-ciri perkembangan anak-anak usia sekolah dasar, antara lain : 

1) Adanya dorongan yang kuat pada usia ini untuk keluar dari rumah dan 

masak ke dalam kelompok sebaya. 

2) Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada usia baik fisik maupun 

mental akan mendorong anak untuk pekerjaan yang membutuhkan 

keterampilan fisik terutama otot-otot. 

3) Adanya dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, simbol             

( lambang ), dan bentuk komunikasi secara dewasa. (Depdiknas, 2001: 6) 
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2.8 Kerangka Berpikir 

Kesegaran jasmani adalah taraf kemampuan dan ketahanan kerja 

seseorang dalam melakukan tugasnya sehari-hari  dengan baik dan efisien, tanpa 

kelelahan yang berarti sehingga masih memiliki sisa tenaga untuk mengisi waktu 

luangnya dan tugas-tugas yang mendadak lainnya.  

Parameter kesegaran jasmani yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk 

derajat kesegaran jasmani adalah kompleks dikarenakan kesegaran jasmani 

mengandung berbagai unsur atau komponen. Komponen tersebut adalah kekuatan, 

daya tahan, kelincahan, kecepatan, daya ledak, kelentukan, reaksi, ketepatan, 

keseimbangan, koordinasi. Semakin tinggi tingkat komponen-komponen tersebut 

maka semakin tinggi pula kesegaran jasmaninya. Selain komponen tersebut juga 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani 

yaitu faktor latihan, istirahat, kebiasaan hidup sehat, lingkungan, makanan dan 

gizi. Sehingga makin terpenuhinya faktor-faktor tersebut maka akan semakin 

meningkatkan kesegaran jasmani seseorang.  

Secara logika siswa yang berbadan sehat atau memiliki tingkat kesegaran 

jasmani yang baik akan mudah menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru. Sebaliknya apabila seorang siswa memiliki tingkat kesegaran jasmani yang 

buruk maka akan sulit menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi tigkat 

kesegaran jasmani yang baik sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam 

mencapai prestasi belajarnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Metode Penentuan Obyek Penelitian  

Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan obyek penelitian adalah 

langkah-langkah yang ditempuh supaya tidak terjadi kesalahan yang mungkin 

terjadi, perlu pemisahan langkah untuk menentukan obyek penelitian antara lain : 

3.1.1 Penentuan Populasi 

Seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki disebut populasi. 

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 

individu tersebut paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. (Sutrisno Hadi, 

1987: 220). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SDN Putera Kelas V Gugus 

Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2009 yang berjumlah 43 siswa yang terdiri dari 5 sekolah dasar yaitu berjumlah 9 

siswa SDN Getas, 9 siswa SDN 01 Sastrodirjan, 10 siswa SDN 02 Sastrodirjan, 7 

siswa SDN 01 Legokgunung, 8 siswa SDN 02 Legokgunung. 

Adapun alasan penelitian mengambil populasi tersebut adalah : 

1) Mereka adalah siswa satu jenis yaitu putra. 
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2) Mereka mempunyai usia yang relatif sama, walaupun ada perbedaan 

selisihnya hanya sedikit. 

3) Mereka adalah siswa putra SDN Negeri yang berada di Gugus Monginsidi 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

 
3.1.2 Penentuan Sampel  

Sampel adalah sebagai individu yang diselidiki (Sutrisno Hadi, 1989). 

Pengambilan sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Suharsimi Arikunto, 

1993:106). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa SDN Putera 

Kelas V Gugus Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan 

Tahun Pelajaran 2009 yang berjumlah 43 siswa dari jumlah populasi yang ada 

yaitu 43 siswa, sehingga tehnik pengambilan sampel adalah total sampling. 

Apabila subyek penelitian kurang dari 100 maka dapat penentuan populasi 

(Suharsimi Arikunto, 1993: 107). 

 
3.1.3 Variabel Penelitian  

Setiap penelitian mempunyai obyek penelitian yang dijadikan sasaran 

dalam penelitian, obyek tersebut sering kita sebut sebagai gejala, sedangkan 

gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun 

Surveiannya, disebut variabel (Sutrisno Hadi, 1987: 224). 

Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel karena berbentuk survey 

kualitatif. 



31 

 

3.1.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tes kesegaran 

jasmani Indonesia untuk usia anak 6-9 tahun dan usia 10-12 tahun.  

3.1.4.1 Petunjuk Pelaksanaan Tes 

1) Peserta  

a.  Peserta harus dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan tes. 

b. Sudah makan, sedikitnya 2 jam sebelum melaksanakan tes. 

c. Memakai pakaian dan sepatu olahraga. 

d. Mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes. 

e. Melakukan pemanasan lebih dulu. 

f. Jika tidak dapat melakukan salah satu tes dianggap gagal. 

 
2) Petugas  

a. Harap memberikan pemanasan lebih dulu. 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa melakukan gerakan-gerakan. 

c. Memperhatikan perpindahan pelaksanaan butir tes satu kelainnya. 

d. Memberikan nomor dada yang jelas. 

e. Mencatat hasil tes kedalam formulir tes. 

 
3) Pelaksanaan Tes 

Adapun rangkaian kesegaran jasmani Indonesia untuk anak umur 10-12 

tahun adalah : 

a) Lari 40 meter 

b) Gantung siku tekuk 
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c) Baring duduk 30 detik 

d) Lompat tegak 

e) Lari 600 meter 

Alasan penelitian menggunakan tes ini karena tes tersebut merupakan 

standar baku untuk anak usia sekolah dasar 10-12 tahun. Sedangkan norma 

kesegaran jasmani ini terdapat dalam buku tes kesegaran jasmani Indonesia untuk 

anak umur 10-12 tahun (Depdiknas 2005: 3). Adapun kategorinya adalah baik 

sekali, baik, sedang, kurang dan kurang sekali. 

 
3.1.4.2 Pelaksanaan Tes 

1)  Lari 40 meter  

(1) Tujuan dimana tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan. 

(2) Alat dan fasilitas yang digunakan yaitu : Lintasan lurus, datar, rata, tidak 

licin, bergerak 40 meter, dan masih mempunyai lintasan lanjutan, 

bendera start, Peluit, tiang pancang, stopwatch, serbuk kapur, alat tulis. 

(3) Petugas tes terdiri dari petugas keberangkatan, pengukuran waktu 

merangkap pencatat hasil. 

(4) Pelaksanaan tes ini dimulai dari sikap permulaan dimana peserta berdiri 

di belakang garis start. Kemudian gerakan dimana pada aba-aba “Siap 

peserta mengambil sikap start berdiri, siap untuk lari ( lihat gambar 1 ). 

Pada aba-aba “Ya” peserta lain secepat mungkin menuju garis finish 

menempuh jarak 40 meter.  

 Lari masih bisa diulang apabila pelari mencuri start, pelari tidak 

melewati garis finish atau pelari terganggu dengan pelari yang lain. 
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Gambar 1. 
Sikap Permulaan Start Lari 40 Meter  

(Diambil dari Depdiknas 2003: 7) 

(5) Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari 

tepat melintas garis finish. 

(6) Pencatatan hasil tes yaitu dengan cara waktu yang dicapai oleh pelari 

untuk menempuh jarak 40 meter, dalam satuan waktu detik dan waktu 

dicatat satu angka di belakang koma. 

 
2) Tes Gantung Siku Tekuk 

(1) Tujuan dimana tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan 

ketahanan otot lengan dan otot bahu. 

(2)  Alat dan fasilitas yang  digunakan yaitu : palang tunggal yang dapat 

diturunkan dan dinaikkan ( lihat gambar 2 ), stopwatch, formulir tes dan 

alat tulis, nomor dada, serbuk kapur atau magnesium karbonat 

(3) Petugas tes terdiri dari pengukuran waktu merangkap pencatat hasil. 

(4) Pelaksanaan tes ini yaitu palang tunggal dipasang dengan ketinggian 

sedikit di atas kepala peserta. Kemudian sikap permulaan dimana peserta 
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berdiri di bawah palang tunggal kedua tangan berpegangan pada palang 

tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan menghadap ke belakang    

( lihat gambar 2 ). Kemudian gerakan yaitu dengan bantuan tolakan 

kedua kaki, peserta melompat ke atas sampai mencapai sikap 

bergantungan siku tekuk. Dagu berada di atas palang tunggal. Sikap 

tersebut dipertahankan selama mungkin ( lihat gambar 8 ). 

 

Gambar 2. 
Sikap Awal Gantung Siku Tekuk 
(Diambil dari Depdiknas 2003: 9) 

(5) Pencatatan hasil yaitu dengan cara waktu yang dicapai oleh peserta 

untuk mempertahankan sikap tersebut di atas dalam satuan waktu detik. 

 Catatan : Peserta yang tidak dapat melakukan sikap di atas dinyatakan 

gagal, hasilnya ditulis dengan angka 0 ( nol ). 

 
3) Baring duduk 30 detik 

(1)  Tujuan dimana tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan 

ketahanan otot perut. 
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(2) Alat dan Fasilitas yang digunakan alat dan fasilitas yaitu : 

lantai/lapangan rumput yang rata dan bersih, stopwatch, alat tulis, 

alas/tikar/matras. 

(3) Petugas tes terdiri dari pengamat waktu, penghitung gerakan merangkap 

pencatat hasil. 

(4) Pelaksanaan tes ini yaitu pertama sikap permulaan dimana berbaring 

terlentang di lantai atau rumput, kedua lutut ditekuk dengan sudut + 900, 

kedua tangan jari-jarinya berselang selip diletakkan dibelakang kepala 

(lihat gambar 3). Kemudian petugas / peserta lain memegang atau 

menekan kedua pergelangan kaki, agar kaki tidak terangkat. Gerakan 

dimana gerakan aba-aba “Ya” peserta bergerak mengambil sikap duduk 

sampai kedua sikunya menyentuh kedua paha, kemudian kembali ke 

sikap permulaan. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat 

tanpa istirahat ( selama 30 detik ). 

 Catatan : Gerakan tidak dihitung jika tangan terlepas, sehingga jari-

jarinya tidak terjalin lagi dan kedua siku tidak sampai menyentuh paha 

serta mempergunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh. 

(5) Pencatatan hasil dimana hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah 

gerakan baring duduk yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 30 

detik. Peserta yang tidak melakukan tes baring duduk ini hasilnya ditulis 

dengan angka 0 (nol). 
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Gambar 3 
Sikap Permulaan Baring Duduk 

(Diambil dari Depdiknas 2003: 11) 

4) Loncat Tegak  

(1) Tujuan dimana tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot dan 

tenaga eksplosif. 

(2) Alat dan fasilitas yang digunakan adalah papan berskala sentimeter, 

warna gelap berukuran 30 x 150 cm dipasang pada dinding atau tiang ( 

lihat gambar 4 ), serbuk kapur, alat penghapus, nomor dada. 

(3) Petugas tes terdiri dari pengamat dan pencatat hasil. 

(4) Pelaksanaan yaitu dimulai dengan sikap permulaan dimana terlebih 

dahulu ujung jari tangan peserta dioles dengan serbuk kapur atau 

magnesium karbonat. Kemudian peserta berdiri tegak dekat dinding. 

Kaki rapat, papan skala berada disamping kiri atau kanannya. Dan 

tangan yang dekat dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan 

ditempelkan pada papan berskala, sehingga meninggalkan bekas raihan 

jarinya ( lihat gambar 4 ). Gerakan yaitu peserta mengambil awalan 
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dengan sikap menekukan lutut dan kedua lengan diayun kebelakang  ( 

lihat gambar 12 ). Kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil 

menpuk papan dengan tangan yang terdekat sehingga menimbulkan 

bekas ( lihat gambar 14 ). Kemudian mengulangi loncatan ini sampai 3 

kali berturut-turut. 

(5) Pencatatan hasil yaitu selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak dan 

ketiga selisih raihan, dicatat. 

 

Gambar 4 
Sikap Permulaan Loncat Tegak 

(Diambil dari Depdiknas 2003: 14-15) 

 
5) Lari 600 meter 

(1) Tujuan dimana tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung 

peredaran darah dan pernapasan. 

(2) Alat dan Fasilitas yang digunakan yaitu lintasan lari 600 meter, 

stopwatch, bendera start, peluit, tiang pancang, alat tulis.  
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(3) Petugas tes terdiri dari petugas keberangkatan, pengukuran waktu, 

pencatatan hasil, pembantu umum. 

(4) Pelaksanaan yaitu sikap permulaan dimana peserta berdiri di belakang 

garis start. Gerakan dimulai pada aba-aba “SIAP” peserta mengambil 

sikap start berdiri, siap untuk lari (lihat gambar 5). Kemudian pada aba-

aba “YA” peserta lari menuju garis finish, menempuh jarak 600 meter. 

Catatan : lari diulangi bilamana ada pelari yang mencuri start dan pelari 

tidak melewati garis finish. 

 

Gambar 5 
Sikap Awal dan Akhir Lari 600 Meter 

(Diambil dari Depdiknas 2003: 17) 

(5) Pencatatan hasil yaitu dengan cara pengambilan waktu dilakukan dari 

saat bendera diangkat sampai pelari tepat melintas garis finish, kemudian 

hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak 600 meter. Waktu yang dicatat dalam satuan menit dan 
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detik. Contoh penulisan yaitu seorang pelari dengan hasil waktu 3 menit 

12 detik ditulis 3’12”. 

 
3.1.4.3 Urutan pelaksanaannya sebagai berikut : 

1) Petunjuk umum pelaksanaan tes untuk peserta. 

2) Tes ini memerlukan banyak tenaga, peserta harus dalam keadaan sehat. 

3) Diharapkan sudah makan, sedikitnya 2 jam sebelum tes 

4) Disarankan memakai pakaian olahraga 

5) Mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes  

6) Melakukan pemanasan lebih dulu 

7) Jika tidak dapat melaksanakan satu jenis tes dinyatakan gagal. 

 
3.1.4.4 Petunjuk umum pelaksanaan tes untuk petugas 

1) Memberikan pemanasan lebih dulu. 

2) Memberikan kesempatan pada siswa untuk mencoba gerakan-gerakan. 

3) Harap ke butir tes berikutnya secepatnya mungkin antara 2 sampai 3 menit. 

4) Bagi peserta yang tidak dapat melakukan salah satu tes tidak diberi nilai. 

5) Memberikan nomor dada yang jelas dan mudah dilihat. 

6) Mencatat hasil tes dalam formulir tes. 

7) Mencatat hasil tes dalam formulir tes 

 
3.1.4.5 Petunjuk Penilaian  

Prestasi setia butir yang dicapaikan anak yang telah mengikuti tes tersebut 

masih merupakan “hasil kasar” langsung berdasarkan prestasi yang telah dicapai. 

Karena satuan ukuran yang digunakan masing-masing butir tes tidak sama, yaitu:  
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1) Untuk butir tes lari dan gantung siku telah dipergunakan satuan ukuran waktu. 

2) Untuk butir tes baring duduk dipergunakan satuan ukuran jumlah ulangan 

gerak. 

3) Untuk butir tes loncat tegak dipergunakan ukuran sentimeter.  

Hasil penjumlahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan klasifikasi 

kesegaran jasmani anak. 

 
3.1.4.6 Alat dan perlengkapan. 

Alat dan perlengkapan yang digunakan adalah lintasan yang datar, stop 

watch, bendera star, palang tunggal, papan berskala dan lain sebagainya. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

3.2.1 Cara mendapatkan sampel  

Menyusun daftar siswa yang akan dijadikan subyek penelitian ( populasi 

sebanyak 43 siswa ) dan membagi regu sesuai dengan jenis kelamin dan Survei-

Surveian siswa. 

 
3.2.2 Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni, tahun 2009, pukul 08.00 

WIB sampai selesai. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2009, hari Selasa. 

 
3.2.3 Lokasi Penelitian  

Tes dilaksanakan sekali dan diputuskan di komplek Asrama 407 

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 
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3.2.4 Tenaga Pembantu Saat Penelitian. 

Tenaga pembantu saat ini penelitian adalah teman olahraga peneliti 

sebanyak 3 orang dan guru olahraga masing-masing SDN segugus Monginsidi. 

   
3.3 Metode Analisis Data 

Untuk memperoleh suatu generalisasi atau kesimpulan masalah yang akan 

diteliti maka analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian, 

karena dengan menganalisis 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 (1987:221), bahwa cara-

cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan data dengan menganalisis 

data penyidikan yang berwujud angka-angka adalah dengan teknik statistik. 

Analisis statistik dapat memberikan efisiensi dan efektifitas kerja karena dapat 

membuat data lebih ringkas bentuknya. Teknik yang dipakai untuk memperoleh 

data penelitian adalah statistik deskripsi dengan analisis diskripsi presentase. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN  

Hasil penelitian ini merupakan survei tentang Kesegaran Jasmani Siswa 

Putra SDN Kelas V Segugus Monginsidi Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2008/2009. Data diambil dengan tes kesegaran jasmani umur 

10-12 tahun yang meliputi lari 40 meter, gantung siku tekuk, baring duduk ( 30 

detik ), loncat tegak dan lari 600 meter. Dengan ketentuan tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. 
Daftar Hasil Tes Kesegaran Jasmani Indonesia  

untuk Anak Usia 10-12 Tahun Putra 
 

Nilai Lari 40 meter 
(detik) 

Gantung siku 
tekuk (detik) 

Baring duduk 
(30 detik) 

Loncat tegak 
(   cm) 

Lari 600 m 
(menit/detik) 

1 8,9” – dst 51” ke atas 0 – 3 46 ke atas SDN – 2,09” 
2 7,8” – 8,8” 31” – 50 4 – 11  38 – 45   2’10” – 2’30” 
3 7,0” – 7,7” 15” – 30” 12 – 17 31 – 37  3’31” – 2’45” 
4 6,4” – 6,9” 5” – 14” 18 – 22  24 – 30 2’46” – 3’44” 
5 SDN – 6,3” 4” – dst 23 ke atas 23 – dst 3’45” – dst 

 

Tabel 3. 
Daftar Norma Kesegaran Jasmani Indonesia 

NO JUMLAH NILAI KLASIFIKASI 
1 22 – 25  BAIK SEKALI                (BS) 
2 18 – 21  BAIK                               ( B ) 
3 14 – 17  SEDANG                         ( S ) 
4 10 – 13  KURANG                        ( K ) 
5 6 – 9  KURANG SEKALI        ( KS ) 
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1)  Tes Lari 40 Meter 
 

Tabel 4.  
Ringkasan Hasil Deskripsi Data Tes Lari 40 Meter 

No Jenis Tes Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah Rata-rata 

1. Lari 40 meter 4 2 3 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari tes lari 40 meter diperoleh skor 

tertinggi 4 detik, skor terendah 2 detik, range-nya 2 detik dan rata-rata 3 detik. 

Dari tes lari 40 meter didapatkan hasil 14 siswa dapat melaksanakan test 

tersebut dalam waktu antara 6,14 – 6,90 detik, 23 siswa waktu antara 7,00 – 7,79 

detik, dan 6 siswa waktu antara 7,80 – 89,89 detik.  

Gambar 6. 
Analisis Deskriptif Prosentase Data Tes Lari 40 Meter 

 

 
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dikategorikan 

sedang 23 orang (53 %). Sedangkan yang dikategorikan baik sebanyak 14 orang ( 
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33 % ). Untuk kategori kurang sebanyak 6 orang ( 14 % ) . Untuk kategori baik 

sekali dan kurang sekali sebesar 0% . 

 
2) Tes Gantung Siku Tekuk 
 

Tabel 5.  
Ringkasan Hasil Deskripsi Data Tes Gantung Siku Tekuk 

No Jenis Tes Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah Rata-rata 

1. Gantung siku tekuk 5 2 3,5 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari tes gantung siku tekuk diperoleh 

skor tertinggi 5 detik, skor terendah 2 detik, range-nya 3 detik dan rata-rata 3,5 

detik. 

Pada test gantung siku tekuk, terdapat 8 siswa berhasil lebih dari 51 detik, 

13 siswa antara 31- 50 detik, 17 siswa antara 15 – 30 detik, dan 5 siswa antara 5 – 

14 detik. 

Gambar 7. 
Analisis Deskriptif Prosentase Data Tes Gantung Siku Tekuk 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dikategorikan 

sedang 17 orang ( 39 % ). Untuk kategori baik sekali sebanyak 8 orang ( 19 % ). 

Sedangkan yang dikategorikan baik sebanyak 13 orang ( 30 % ). Untuk kategori 

kurang sebanyak 5 orang ( 12 % ) dan kurang sekali sebesar 0% . 

 
3) Tes Baring Duduk 

Tabel 6.  
Ringkasan Hasil Deskripsi Data Tes Baring Duduk 

No Jenis Tes Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah Rata-rata 

1. Baring duduk 4 2 3 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari tes baring duduk selama ( 30 

detik ) diperoleh skor tertinggi 4 detik, skor terendah 2 detik, range-nya 2 detik 

dan rata-rata 3 detik. 

Pada tes baring duduk selama ( 30 detik ), terdapat hasil 0 siswa melebihi 

23, 16 siswa antara 18 – 22 detik, 34 siswa antara 12 – 17 detik dan 3 siswa antara 

4 – 11 detik.  

Gambar 8. 
Analisis Deskriptif Prosentase Data Tes Baring Duduk 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar dikategorikan 

sedang 24 orang ( 56 % ). Untuk kategori baik sebanyak 16 orang ( 37 % ). 

Sedangkan yang dikategorikan kurang sebanyak 3 orang ( 7 % ). Untuk kategori 

baik sekali dan kurang sekali sebesar 0% . 

 
4) Tes Loncat Tegak 

Tabel 7.  
Ringkasan Hasil Deskripsi Data Tes Baring Duduk 

No Jenis Tes Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah Rata-rata 

1. Loncat tegak 5 1 3 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari tes loncat tegak diperoleh skor 

tertinggi 5 cm, skor terendah 1 cm, range-nya 4 cm dan rata-rata 3 cm. 

Pada tes loncat tegak didapatkan hasil sebagai berikut : 14 siswa 

melaksanakan tes antara 46 cm keatas, 15 siswa antara 38 - 45 cm, 9 siswa antara 

31 – 37 cm,  3 siswa antara 24 – 30 cm dan 2 siswa kurang dari 24 cm. 

Gambar 9. 
Analisis Deskriptif Prosentase Data Tes Loncat Tegak 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dikategorikan baik sekali 14 

orang   ( 33 % ). Untuk kategori baik sebanyak 15 orang ( 34 % ). Sedangkan 

yang dikategorikan sedang sebanyak 9 orang ( 21 % ). Untuk kategori kurang 

sebanyak 3 orang ( 7 % ) dan kurang sekali sebanyak 2 orang ( 5 % ). 

 
5) Tes Lari 600 Meter 

Tabel 7.  
Ringkasan Hasil Deskripsi Data Tes Lari 600 Meter 

No Jenis Tes Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah Rata-rata 

1. Lari 600 meter 4 1 2,5 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari tes loncat tegak diperoleh skor 

tertinggi 4 menit/detik, skor terendah 1 menit/detik, range-nya 3 menit/detik dan 

rata-rata 2,5 menit/detik. 

Pada tes lari 600 meter, terdapat hasil 4 siswa melaksanakan test antara 

2,10” – 2,30”, 12 siswa antara 2,31 – 2,45 dan 24 siswa antara 2,46 – 3,44 dan 3 

siswa antara 3,45” – dst.  

Gambar 10. 
Analisis Deskriptif Prosentase Data Tes Loncat Tegak 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dikategorikan baik 4 orang   ( 9 

% ). Untuk kategori sedang sebanyak 12 orang ( 28 % ). Sedangkan yang 

dikategorikan kurang sebanyak 24 orang ( 56 % ). Untuk kategori kurang sekali 

sebanyak 3 orang    ( 7 % ) dan baik sekali sebesar 0 %. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

Dari hasil penelitian diatas dapat dianalisis bahwa untuk masing-masing 

item tes kesegaran jasmani pada Siswa Putra SD Kelas V Segugus Monginsidi 

Kecamatan Wonopringgo  Kabupaten Pekalongan  Tahun 2009 menunjukkan skor 

tertinggi adalah gantung siku dan loncat tegak dengan nilai 5. Sedangkan skor 

terendah pada item lari 600 meter dengan nilai 1. 

Kemudian dengan menggunakan analisis deskriptif persentase diperoleh 

klasifikasi atau kategori Kesegaran Jasmani Siswa Putra SD Kelas V Segugus 

Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan  Tahun 2009 yaitu : 

untuk kategori baik sekali sebanyak 4 siswa dengan jumlah persentase 10 %, 

untuk kategori baik sebanyak 12 siswa dengan jumlah persentase 29 %, untuk 

kategori sedang sebanyak 17 siswa dengan jumlah persentase 40 %, untuk 

kategori kurang sebanyak 8 siswa dengan jumlah persentase 19 % dan kategori 

kurang sekali sebanyak 1 siswa dengan jumlah persentase 2  %. Kemudian untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dengan pada gambar 10. 
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Gambar 11. 
Analisis Deskriptif Prosentase Data Tes Tes Kesegaran Jasmani Putra SD  

Kelas V Segugus Monginsidi, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan 
Tahun 2008/2009 

 

 
 
 

Tabel 8. 
Daftar Analisis Deskriptif Presentase Tes Kesegaran Jasmani Putra SD  

Kelas V Segugus Monginsidi, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan 
Tahun 2008/2009 

 

No Jumlah Nilai Klasifikasi Frekuensi Persentase %

1. 22 – 25  Baik Sekali        (BS) 4 10 %
2. 18 – 21  Baik                   ( B ) 12 29 %
3. 14 – 17  Sedang               ( S ) 17      40 %
4. 10 – 13  Kurang               ( K ) 8 19 %
5. 6 – 9  Kurang Sekali    (KS) 1 2 %
   ∑ = 43f  100 %

 
 
4.3 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriftif persentase dapat 

diketahui bahwa kesegaran jasmani pada Siswa Putra SD Kelas V Segugus 
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Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 rata-

rata termasuk dalam kategori sedang. 

Dalam hal ini Survei segaran jasmani pada Putra SD Kelas V Segugus 

Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan  Tahun 2009 masih 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain : 

4.3.1 Makanan dan Gizi 

Makanan dan gizi sangat diperlukan bagi tubuh untuk proses 

pertumbuhan, pergantian sel tubuh yang rusak dan untuk mempertahankan kondisi 

tubuh jadi dalam pembinaan kesegaran jasmani, tubuh haruslah cukup makan 

makanan yang bergizi dan mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh, 

sedangkan pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi tidak 

semua siswa putra SD kelas V Segugus Monginsidi  Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan  dengan sempurna ataupun lengkap dengan standar 4 sehat 

5 sempurna, karena hal ini masing-masing masih dipengaruhi tingkat kehidupan 

ekonomi yang masih agak rendah.  

 
4.3.2 Faktor Latihan dan Olahraga 

Faktor latihan dan olahraga merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

pada kesegaran jasmani seseorang, karena dengan latihan dan olahraga dapat 

meningkatkan kesegaran jasmani seseorang. Kondisi siswa putra SD Segugus 

Monginsidi  Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan  jarang sekali 

menggunakan waktu mereka untuk kegiatan latihan ataupun olahraga. Olahraga 

hanya mereka lakukan di sekolah saja. 
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4.3.3 Faktor Istirahat 

Faktor tidur atau istirahat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

pada kesegaran jasmani seseorang. Dengan istirahat dan dapat memulihkan 

kondisi tubuh setelah melakukan aktifitas sehari-hari dengan menyusun kembali 

tenaga yang hilang. Kondisi anak-anak Segugus Monginsidi Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dihabiskan untuk kegiatan belajar, baik 

belajar di sekolah maupun di masyarakat seperti kegiatan keagamaan yaitu 

mengaji. Waktu mereka sehari-hari banyak dihabiskan untuk kegiatan yang 

membutuhkan konsentrasi yang banyak. Mereka sedikit sekali menggunakan 

waktu untuk istirahat, kalaupun ada hanya sedikit saja. Padahal secara tidak 

langsung maupun langsung akan mempengaruhi kondisi ataupun kesegaran 

jasmani. 

 
4.3.4 Kebiasaan Hidup Sehat 

Faktor kebiasaan hidup sehat merupakan juga salah satu pengaruh 

kesegaran jasmani seseorang. Pada masyarakat Segugus Monginsidi Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pola kebiasaan hidup sehat hampir 

semuanya tidak menerapkan walaupun semuanya menerapkan sehingga faktor 

kebiasaan hidup sehat tidak terlalu bermasalah. 

 
4.3.5 Faktor Lingkungan  

Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal dalam waktu lama. 

Dalam hal ini menyangkut lingkungan fisik serta sosial ekonomi. Masyarakat 

Segugus Monginsidi  Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan  diakui 
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gemar akan kegiatan olahraga, tetapi hanya bersifat musiman. Contoh : Olahraga 

bulu tangkis, biasanya diadakan pada bulan Agustus dalam rangka perayaaan 

HUT RI. Hal ini masih dipengaruhi oleh adanya minat dan juga motivasi yang 

kurang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriftif persentase dapat 

diketahui bahwa kesegaran jasmani pada Siswa Putra SD Kelas V Segugus 

Monginsidi Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 rata-

rata termasuk dalam kategori sedang. 

Meskipun aktifitas fisik siswa sudah baik, namun kesegaran jasmani, 

siswa belum optimal. Hal ini dimungkinkan karena faktor makanan dan gizi, 

latihan dan olahraga, istirahat yang kurang, serta lingkungan. 

 

5.2 Saran-saran  

1) Para guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar hendaknya meningkatkan 

kesegaran jasmani pada anak-anak usia sekolah dasar seperti olahraga perlu 

ditingkatkan dan juga kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat meningkatkan 

kesegaran jasmani sehingga dimungkinkan dapat menunjang prestasi belajar 

siswa. 

2) Diharapkan peran aktif pemerintah, guru, pembina, pelatih ataupun semua 

yang berkecimpung dalam dunia pendidikan memperhatikan dan berupaya 

meningkatkan kesegaran jasmani siswa usia sekolah dasar dan dapat 

memberi pembinaan bagi anak usia sekolah dasar di masing-masing sekolah. 
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3) Para guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar hendaknya memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kesegaran jasmani bagi anak-anak usia sekolah dasar.  
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Lampiran 1 

 

DAFTAR PESERTA TEST KESEGARAN JASMANI  
GUGUS MONGINSIDI KECAMATAN WONOPRINGGO  

KAB. PEKALONGAN  
TAHUN 2008/2009 

 
No Nama Alamat Sekolah 

1. Na’zat  SDN Getas  
2. Prayitno  SDN Getas  
3. Ahmad Kurofi SDN Getas  
4. Ginanjar Budi Nugroho SDN Getas  
5. Renaldi  SDN Getas  
6. Fatahillah A SDN Getas  
7. Ahmad Latif  SDN Getas  
8. Kurniawan A SDN Getas  
9. Novian Irsandi  SDN Getas  

10. Abdul Fuadi  SDN 01 Sastrodirjan 
11. Bima Suci S SDN 01 Sastrodirjan 
12. M. Khhairul Irfani SDN 01 Sastrodirjan 
13. Yudi Setiawan  SDN 01 Sastrodirjan 
14. Riski Rismanto SDN 01 Sastrodirjan 
15. Anam Syafii  SDN 01 Sastrodirjan 
16. Aji Pranoto SDN 01 Sastrodirjan 
17. Ozie Ikon  SDN 01 Sastrodirjan 
18. Rif’an  SDN 01 Sastrodirjan 
19. Abdul Muchid  SDN 02 Sastrodirjan 
20. Ikhsan  SDN 02 Sastrodirjan 
21. M. Isnaludin SDN 02 Sastrodirjan 
22. M. Idrus  SDN 02 Sastrodirjan 
23. A. Muthohar SDN 02 Sastrodirjan 
24. Makmur Sopyan  SDN 02 Sastrodirjan 
25. Adi Septian  SDN 02 Sastrodirjan 
26. Yusuf Fariski  SDN 02 Sastrodirjan 
27. Dika Affandi  SDN 02 Sastrodirjan 
28. Panca Jaya Nugraha SDN 02 Sastrodirjan 
29. Karim Idris  SDN 01 Legokgunung  
30. Agus Triawan  SDN 01 Legokgunung  
31. Miftahul Rizal  SDN 01 Legokgunung  
32. Mas Aril  SDN 01 Legokgunung  
33. Lukman Hakim  SDN 02 Legokgunung  
34. Abdul Rohman Wibowo  SDN 02 Legokgunung  
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No Nama Alamat Sekolah 

35. Abdul Rozak  SDN 02 Legokgunung  
36. Wiranto  SDN 02 Legokgunung  
37. Muhajirin  SDN 02 Legokgunung  
38. Akhsin Khanan  SDN 02 Legokgunung  
39. Samsul Ma’arif SDN 02 Legokgunung  
40. Nur Hidayatulloh SDN 02 Legokgunung  
41. Andre Ega S. SDN 02 Legokgunung  
42. M. Abidin  SDN 02 Legokgunung  
43. Eko Prasetyo SDN 02 Legokgunung  
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Lampiran 2 

 

DAFTAR HASIL TES SAMPEL SISWA PUTRA KELAS V  
SD NEGERI SEGUGUS MONGINSIDI,  

KEC. WONOPRINGGO, KAB. PEKALONGAN  
TAHUN 2008/2009 

 

No Nama 
Lari 
40m 

(detik)

Gantung 
Siku 

(detik) 

Baring 
Duduk 

(30 detik)

Loncat tegak  
Lari 60m 

(menit/detik)0 1 2 

1. Na’zat  7,34 21,71 12 171 183 183 3,59 
2. Prayitno  7,63 51,57 24 159 184 184 3,25 
3. Ahmad Kurofi 7,90 10,44 14 192 206 205 4,37 
4.  Ginanjar Budi N. 8,11 24,43 7 187 211 212 4,36 
5. Renaldi  7,51 08,00 20 155 200 202 3,17 
6. Fatahillah A 7,56 106 12 147 180 185 2,37 
7. Ahmad Latif  6,65 25,50 16 155 199 200 3,30 
8. Kurniawan A 7,50 30,50 14 165 198 201 3,20 
9. Novian I. 7,51 08,00 20 161 206 204 3,17 

10. Abdul Fuadi  6,97 106,88 17 157 202 207 2,11 
11. Bima Suci S 7,37 25,74 14 156 185 188 2,26 
12. M. Khhairul I. 6,53 26,22 19 136 179 182 3,46 
13. Yudi S. 6,90 17,50 15 276 310 315 3,08 
14. Riski R. 6,56 34,43 16 159 205 209 2,50 
15. Anam Syafii  37,63 35,20 14 163 186 188 3,41 
16. Aji Pranoto 6,80 40,97 25 159 210 210 2,32 
17. Ozie Ikon  6,90 41,31 21 165 210 211 2,44 
18. Rif’an  7,16 36,31 14 181 201 201 2,41 
19. Abdul Muchid  7,53 1,06,38 19 203 200 203 3,02 
20. Ikhsan  6,90 11,90 14 148 177 180 3,04 
21. M. Isnaludin 7,12 32,81 18 153 193 194 2,12 
22. M. Idrus  6,88 53,84 21 154 204 204 2,38 
23. A. Muthohar 7,43 1,10,94 12 186 206 206 3,51 
24. Makmur S. 6,65 26,00 17 169 204 204 2,57 
25. Adi Septian  6,75 1,05,97 26 253 300 304 2,28 
26. Yusuf Fariski  7,81 5,00 11 173 190 204 3,19 
27. Dika Affandi  7,56 24,81 17 152 188 190 2,51 
28. Panca Jaya N. 6,80 20,00 21 168 209 215 3,57 
29. Karim Idris  8,00 37,75 17 169 205 208 3,15 
30. Agus Triawan  7,81 21,28 13 166 197 196 3,14 
31. Miftahul Rizal  7,30 29,05 21 156 198 202 3,00 
32. Mas Aril  7,22 45,13 10 171 191 195 2,45 
33. Lukman H. 6,90 57,46 21 124 219 219 2,38 
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No Nama 
Lari 
40m 

(detik)

Gantung 
Siku 

(detik) 

Baring 
Duduk 

(30 detik)

Loncat tegak  
Lari 60m 

(menit/detik)0 1 2 

34. Abdul R. W. 7,26 41,97 18 140 199 200 2,43 
35. Abdul Rozak  - - - - - - - 
36. Wiranto  7,00 39,97 12 166 193 199 2,43 
37. Muhajirin  6,56 40,00 16 164 200 203 2,50 
38. Akhsin K. 7,55 22,94 16 168 208 208 3,03 
39. Samsul M. 7,46 18,06 14 164 200 203 3,18 
40. Nur Hidayat.T 7,21 29,09 17 149 183 190 3,02 
41. Andre Ega S. 7,01 15,87 17 148 186 185 3,08 
42. M. Abidin  7,68 49,52 17 165 207 210 2,41 
43. Eko Prasetyo 7,88 19,47 18 156 196 196 3,00 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR HASIL TES SAMPEL SISWA PUTRA KELAS V  
SD NEGERI SEGUGUS MONGINSIDI  

KEC. WONOPRINGGO, KAB. PEKALONGAN  
TAHUN 2008/2009 

 

No Nama 
Lari 
40m 

(detik)

Gantung 
Siku 

(detik) 

Baring 
Duduk 

(30 detik)
Loncat 
tegak

Lari 600m  
menit/detik Nilai Kategori 

1. Na’zat  3 3 3 4 2 15 S 
2. Prayitno  3 5 4 5 2 19 B 
3. Ahmad Kurofi 2 2 3 3 1 11 K 
4.  Ginanjar Budi  2 3 2 3 1 11 K 
5. Renaldi  3 2 4 5 2 17 S 
6. Fatahillah A 3 5 3 4 3 18 B 
7. Ahmad Latif  4 3 3 4 2 16 S 
8. Kurniawan A 3 4 3 3 2 15 S 
9. Novian I. 3 2 4 4 2 15 S 

10. Abdul Fuadi  4 5 3 5 4 21 B 
11. Bima Suci S 3 3 3 3 4 16 S 
12. M. Khhairul I. 4 3 4 5 2 18 B 
13. Yudi S. 4 3 3 4 2 16 S 
14. Riski R. 4 4 3 5 3 19 B 
15. Anam Syafii  3 4 3 2 2 14 S 
16. Aji Pranoto 4 4 4 5 3 20 B 
17. Ozie Ikon  4 4 4 5 3 20 B 
18. Rif’an  3 4 3 2 3 15 S 
19. Abdul Muchid  3 5 4 4 2 18 B 
20. Ikhsan  4 2 3 3 2 14 B 
21. M. Isnaludin 3 4 4 4 4 19 B 
22. M. Idrus  4 5 4 5 3 21 B 
23. A. Muthohar 3 5 3 1 1 13 K 
24. Makmur S. 4 3 3 3 2 15 S 
25. Adi Septian  4 5 4 5 4 22 BS 
26. Yusuf Fariski  2 2 2 3 2 11 K 
27. Dika Affandi  3 3 3 4 2 15 S 
28. Panca Jaya N. 4 3 4 5 2 18 B 
29. Karim Idris  2 4 3 4 2 15 B 
30. Agus Triawan  2 3 3 3 2 13 K 
31. Miftahul Rizal  3 3 4 5 2 17 B 
32. Mas Aril  3 4 2 2 3 14 S 
33. Lukman H. 4 5 4 5 3 21 B 
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No Nama 
Lari 
40m 

(detik)

Gantung 
Siku 

(detik) 

Baring 
Duduk 

(30 detik)
Loncat 
tegak

Lari 600m  
menit/detik Nilai Kategori 

34. Abdul R. W. 3 4 4 4 3 18 B 
35. Abdul Rozak  3 4 3 3 3 16 S 
36. Wiranto  4 4 3 5 3 19 B 
37. Muhajirin  3 3 3 4 2 15 S 
38. Akhsin K. 3 3 4 5 3 18 B 
39. Samsul M. 3 3 3 1 2 12 K 
40. Nur Hidayat.T 3 3 3 4 2 15 S 
41. Andre Ega S. 3 3 3 4 2 15 S 
42. M. Abidin  3 4 3 4 3 17 S 
43. Eko Prasetyo 2 3 4 4 2 15 S 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR TENAGA PEMBANTU SAAT PENELITIAN 

NO NAMA PENDIDIKAN/JABATAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ely Suryanti 

Agus Irianto 

Seno Aji 

Wusriyanto 

Ely Pariyah 

Tohaya 

Yudi Purwanto 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 

Guru Penjas SD 
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Lampiran 5 

 

1. Lari 40 meter 

a. Peserta beridiri di belakang garis start 

b. Gerakan 

- Pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri untuk siap 

lari. 

- Pada aba-aba “ya” peserta lain secepat mungkin menuju garis finis 

menempuh jarak 40 meter. 

 

Gambar 12. 
Lari 40 meter 

( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003 : 7 ) 
 

2. Gantung Siku Tekuk 

a. Sikap Permulaan 

- Peserta berdiri di bawah pangkal tunggal, kedua tangan berpegangan 

selebar bahu. Pegangan telapak tangan mengarah ke arah letak kepala. 
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Lanjutan Lampiran 5 

 

Gambar 13. 
Persiapan Gantung Siku Tekuk 

( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 9 ) 
 

b. Gerakan 

- Dengan bantuan kedua kaki, peserta melompat ke atas sampai 

mencapai sikap bergantung siku tekuk, dagu berada berada di atas 

palang tunggal. Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin. 

 

Gambar 14. 
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Gerakan Gantung Siku Tekuk 
( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 9 ) 

Lanjutan Lampiran 5 

 
3. Baring Duduk 30 Detik 

a.  Sikap Permulaan 

- Berbaring terlentang di lantai atau rumput, kedua lutut ditekuk 90 

derajat, kedua tangan jari-jarinya berselang-seling diletakkan di 

belakang kepala. 

- Petugas / peserta lain menekan atau memegang kedua pergelangan 

kaki, kaki tidak terangkat. 

 

Gambar 15. 
Gerakan Awal Baring Duduk 30 Detik 

( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 9 ) 

 
b. Gerakan 

- Pada aba-aba “ya” peserta bergerak mengambil dikap duduk, sampai 

kedua siku menyentuh kedua paha kemudian mengambil sikap 

permulaan. 

- Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat. 



66 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5 

 

Gambar 16. 
Gerakan Awal Baring Duduk 30 Detik 

( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 12 ) 

 

 

Gambar 17. 

Gerakan Awal Baring Duduk 30 Detik 
( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 12 ) 
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Lanjutan Lampiran 5 

 
4. Loncat Tegak 

a. Sikap Permulaan 

- Ujung jari tangan peserta diolesi kapur. 

- Peserta didik tegak dekat dinding, kaki rapat, papan skala berada 

disampingnya, kemudian tangan yang dekat dengan dinding diangkat 

lurus, ujung jari tangan ditempelkan pada skala sehingga 

meninggalkan bekas. 

 

Gambar 18. 
Mengukur Jangkauan Tangan 

( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 14 ) 

 

b. Gerakan 

- Peserta mengambil awalan dengan menekuk lutut dan kedua lengan 

diayun ke belakang, kemudian meloncat setinggi mungkin dengan jari 

tangan menepuk skala, ulangi sampai tiga kali. 

-  
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Lanjutan Lampiran 5 

 

Gambar 19. 

Gerakan Awal Loncat Tegak 
( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 15 ) 

 

Gambar 20. 
Gerakan Loncat Tegak 

( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 15 ) 
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Lanjutan Lampiran 5 

5. Lari 600 Meter 

a. Sikap Permulaan 

- Peserta berdiri di belakang garis start. 

 

Gambar 21. 
Start Lari 600 Meter 

( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 17 ) 

 
b. Gerakan 

- Pada aba-aba “siap” peserta mengambil sikap start berdiri. 

- Pada aba-aba “ya” peserta lari menuju finis 

 

Gambar 22. 
Gerakan Lari 600 Meter 

( Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, Depdiknas, 2003: 18 ) 


