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ABSTRAK 

 
Margiani Wismayanti.2013. Pengaruh Hasil Latihan Senam Kebugaran Jasmani 2012 
dan Senam Aerobik Terhadap Peningkatan Kebugaran Jasmani siswa putri kelas 
VII  SMP Negeri 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. Skripsi. Jurusan PKLO. 
Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 
Hermawan, M.Pd.,II Drs. Nasution, M.Kes. 
 
Kata Kunci: Pengaruh, Hasil, Latihan, Kebugaran 

 
Senam kebugaran jasmani atau sering disingkat dengan SKJ adalah senam massal 

yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Senam ini biasanya diiringi oleh lagu 
berirama dari berbagai provinsi yang diaransemen ulang dan telah memiliki gerakan-
gerakan yang telah di bakukan. Seiring berjalannya waktu agar tidak terjadi kejenuhan 
senam SKJ terus mengalami pembaharuan baik dari musik pengiring senam maupun 
gerakan. Gerakan-garakan yang baru di buat lebih berfariasi musik pengiring juga di buat 
lebih menarik. Selain senam-senam baku yang telah dikembangkan dan diperbahurui 
sekarang ini juga sedang populer senam kebugaran lain yaitu senam Aerobik Dalam 
penelitian ini permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : Apakah ada pengaruh 
hasil latihan antara Senam Kebugaran Jasmani 2012 dan senam Aerobik terhadap 
peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga Tahun 
ajaran 2013/2014?Mana yang lebih baik hasil latihan Senam Kebugaran Jasmani 2012 
dan Senam Aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII 
SMP N 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014?.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga 
yang berjumlah 120 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII yang berjumlah 
40 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah nonrandom sample atau sampling 
yang bukan random sampling. Metode pengambilan data  menggunakan menggunakan 
pola M-S atau Match Subject Design. Data dari hasil tes diolah dengan SPSS. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan dengan 
SKJ terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 
Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014.  Ada pengaruh yang signifikan latihan dengan 
senam aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP 
N 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. Latihan dengan senam aerobik lebih baik 
daripada latihan dengan senam SKJ. Hal ini terlihat bahwa rata-rata latihan dengan senam 
aerobik (15,55) lebih tinggi dari latihan dengan senam SKJ (15,1) terhadap peningkatan 
kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga Tahun ajaran 
2013/2014.  

Saran yang dapat peneliti berikan adalah Bagi siswa hendaknya melatih diri untuk 
melakukan senam aerobik, hal ini dikarenakan senam aerobik bersifat menyenangkan, 
aman dilakukan, mudah diikuti tidak memandang umur ataupun jenis kelamin dan dari 
hasil penelitian menunjukkan peningkatan kebugaran jasmani lebih tinggi dibandingkan 
senam SKJ. Guru hendaknya hendaknya membantu dan mengarahkan siswanya untuk 
memenuhi kebutuhan gerak seluas-luasnya dan mengajarkan tata cara hidup sehat.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Masalah 

Pendidikan jasmani adalah proses interaksi sistematik antara anak didik dan 

lingkungan yang dikelola melalui pengembangan jasmani secara efektif dan 

efisien menuju pembentukan manusia seutuhnya. Dengan demikian, pendidikan 

jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang 

menunjang perkembangan siswa melalui kegiatan fisik, mental dan sosial siswa. 

Pembinaan dan pengembangan kebugaran jasmani merupakan bagian dari 

upaya seutuhnya serta upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang 

ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat. 

Pembinaan kebugaran jasmani pelajar di Indonesia sudah tercantum dalam 

kurikulum sekolah dengan jenjang pendidikannya. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Tujuan umum pendidikan jasmani juga selaras dengan tujuan umum 

pendidikan. Tujuan belajar adalah menghasilkan perubahan perilaku yang 

melekat. Proses belajar dalam pendidikan jasmani juga bertujuan untuk 

menimbulkan perubahan perilaku, guru mengajar dengan maksud agar terjadi 

proses belajar. Melalui proses tersebut, maka terjadi perubahan perilaku yang 

relatif melekat. Secara sederhana pendidikan jasmani tidak lain adalah proses 

belajar untuk bergerak. Selain belajar dan mendidik melalui gerak untuk mencapai 

tujuan pengajaran dalam pendidikan jasmani, anak diajarkan untuk bergerak 
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melalui pengalaman itu akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan 

rohaninya (Rusli Lutan, 2003:15). 

Departemen Pendidikan Pemuda dan  Olahraga 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 kebugaran jasmani. 

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa dalam hubungan antara pembangunan 

bangsa dan negara, kaitannya dengan kebugaran jasmani, maka yang menjadi 

obyek dan subyeknya adalah anak-anak sekolah dan lingkungannya. Masyarakat 

sekolah diharapkan melakukan usaha-usaha pembinaan kebugaran jasmani agar 

dapat mempengaruhi lingkungan sehingga berkembang dikalangan masyarakat 

umum. 

Kebugaran jasmani dalam upaya peningkatan kualitas fisik, memang 

merupakan permasalahan yang menarik. Meskipun  pada awalnya sering menemui 

jalan buntu dan menemui berbagai hambatan, namun pada akhirnya bisa menjadi 

terarah. Akan tetapi kalau keterpaduan pembinaan kebugaran jasmani dapat 

berjalan dengan baik dan ada komitmen dari pemerintah, tidak mustahil bahwa 

pembinaan kebugaran jasmani akan berhasil dengan baik. Semakin banyak 

masyarakat melakukan latihan jasmani, berarti semakin berhasil pembinaan 

kebugaran jasmani dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat semakin baik serta 

akan meningkatkan kualitas fisik manusia. 

Diketahui bahwa pembinaan kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan 

berbagai macam latihan jasmani atau olahraga. Pada dasarnya semua macam 
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latihan atau olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani dapat digunakan 

sebagai sarana latihan, misalnya Senam. 

Senam dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah gymnastic, yang berasal 

dari kata gymnos dari Bahasa Yunani yang artinya telanjang. Istilah gymnastic 

tersebut dipakai untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan 

keleluasaan gerak, sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atau setengah 

telanjang. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu teknologi pembuatan bahan 

pakaian belum memungkinkan membuat pakaian yang bersifat lentur dan 

mengikuti gerak pemakainya.  

Agus Mahendra (2000:2) mendefinisikan senam sebagai latihan tubuh yang 

dipilih dan dikonstruksi dengan sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, 

disusun secara sistematik dengan tujuan meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan kertrampilan, dan menanamkan nilai-nilai spiritual. Senam 

menurut Agus Mahendra (2000:11-14) dikelompokkan menjadi beberapa jenis, 

pengelompokan ini dilakukan oleh FIG (Federation Internationale De 

Gymnastique) yang di-Indonesiakan menjadi Federasi Senam Internasional dibagi 

menjadi 6 yaitu: Senam Artistik (Artistic Gymnastics), Senam Ritmik Sportif 

(Sportive Rhytmic Gymnastics), Senam Akrobatik (Acrobatic Gymnastics), Senam 

Aerobik Sports (Sports Aerobik), Senam Trampolin (Trampolinning), Senam 

General (umum). 

Senam di Indonesia sudah lama dikenal, tetapi penggalakkan Senam General 

secara massal baru dimulai sekitar tahun 70an, dengan diperkenalkan Senam Pagi 

Indonesia. Senam ini dikemas secara indah dan pelaksanaannya diiringi musik. 
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Hal ini merupakan wujud dari peran pemerintah dalam membentuk manusia 

Indonesia yang sehat dan bugar. Dimulai dari Senam Pagi Indonesia dalam empat 

seri, lalu pada tahun 1984 muncul jenis senam yang baru ialah Senam Kebugaran 

Jasmani. Penggalakan senam kebugaran jasmani berlangsung terus yang 

kemudian disusul dengan senam-senam yang lain hingga pada tahun 2004 muncul 

Senam Kesegaran Jasmani 2004, Senam Kesegaran Jasmani 2008. 

Senam kebugaran jasmani atau sering disingkat dengan SKJ adalah senam 

massal yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Senam ini biasanya diiringi 

oleh lagu berirama dari berbagai provinsi yang diaransemen ulang dan telah 

memiliki gerakan-gerakan yang telah di bakukan. Karena gerakan-gerakan yang 

ada pada senam SKJ ini telah di bakukan sehingga sering di jadikan lomba pada 

PORSENI. Dan seiring berjalannya waktu agar tidak terjadi kejenuhan senam SKJ 

terus mengalami pembaharuan baik dari musik pengiring senam maupun gerakan. 

Gerakan-garakan yang baru di buat lebih berfariasi musik pengiring juga di buat 

lebih menarik. 

Desember 2012 kemarin munculah senam SKJ yang dikenal dengan Senam 

Kebugaran Jasmani 2012. Senam Kebugaran Jasmani 2012 adalah rangkaian 

gerakan senam yang telah di tetapkan bertujuan untuk meningkatkan atau 

mempertahankan kebugaran jasmani seseorang. Kebugaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan tugas sehari-hari tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan 

kegiatan lain (Panduan Gerak SKJ 20012). 
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Selain senam-senam baku yang telah dikembangkan dan diperbahurui 

sekarang ini juga sedang populer senam kebugaran lain yaitu senam Aerobik. 

Senam Aerobik adalah serangkain gerak yang dipilih secara sengaja dengan cara 

mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga melahirkan ketentuan ritmis, 

kontinuitas dan durasi tertentu (Marta Dinata, 2007 : 12 ). Senam aerobik sendiri 

memiliki beberapa jenis yaitu, aerobik low impact, aerobik mix impact,dan 

aerobik high impact. Gerakan-gerakan senam aerobik itu sendiri ada bermacam-

macam variasi gerak, sehingga pada saat melakukan senam aerobik banyak variasi 

gerakan yang dilakuka seperti, gerakan tangan memompa,tinju,mengayun,tepuk 

tangan, mengangkat tangan kedepan. Gerakan kaki yang dilakukan juga bervariasi 

seperti, gerakan cha-cha, grapevine, mengangkat lutut, mambo, berbaris, 

berjongkok, langkah v (Lynne Brick,2001 : 28). Musik yang di gunakan dalam 

senam aerobik bermacam macam ada musik dangdut, remix, latin, pop, country 

dan masih banyak lagi. 

Perbedaan antara senam SKJ 2012 dan senam Aerobik terletak pada 

gerakannya yaitu jika dalam senam aerobik lebih bebas dilakukan tanpa harus 

terpaku pada satu gerakan, sedangkan SKJ 2012 gerakannya lebih baku karena 

sudah ada ketentuan dan aturan-aturan dari pembuat. Dalam hal ini musik senam 

aerobik lebih bervariatif sedangkan SKJ 2012 tidak bervariatif, musiknya baku 

dan sudah ditentukan sehingga kemungkinan besar akan cepat menimbulkan 

kejenuhan. Namun kedua model latihan senam ini memiliki tujuan yang sama 

yaitu meningkatkan kebugaran jasmani.   
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 Kebugaran jasmani dapat di golongkan menjadi tiga kelompok yaitu: 1) 

kebugaran statis adalah keadaan seseorang yang bebas dari penyakit dan cacat 

atau disebut sehat, 2) kebugaran dinamis adalah kemampuan seseorang bekerja 

secara efisien yang tidak memerlukan keterampilan khusus, 3) kebugaran motoris 

adalah kemampuan seseorang bekerja secara efisien yang menuntut keterampilan 

khusus. (Djoko Pekik, 2004 : 4) 

Seiring dengan terus berkembangannya senam kebugaran yang ada, 

sehingga banyak sekolah-sekolah yang menggalangkan senam bugar di setiap 

jumat ataupun dalam pembelajaran olahraga. Banyak senam kebugaran jasmani 

yang sudah di berikan dan akhirnya muncul senam terbaru yang pada akhir tahun 

2012 di sosialisasikan, dengan munculya senam kebugaran jasmani 2012 ini 

peneliti ingin meneliti dari banyaknya senam senam kebugaran  mana senam yang 

memiliki hasil terbaik dalam peningkatan kebugaran jasmani. Untuk itulah maka 

penelitian tertarik untuk mengambil momen dengan hadirnya senam kebugaran 

jasmani 2012 sebagai karya penelitian dengan judul “ Pengaruh Hasil Latihan 

Senam Kebugaran Jasmani 2012 dan Senam Aerobik Terhadap Peningkatan 

Kebugaran Jasmani siswa putri kelas VII  SMP Negeri 2 Purbalingga Tahun 

ajaran 2013/2014 ”. 

1.2 Rumusan Masalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka munculah 

permasalahan dalam bentuk pertanyaan adalah :  
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1.2.1 Apakah ada pengaruh hasil latihan antara Senam Kebugaran Jasmani 2012 

dan senam Aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa 

putri kelas VII  SMP Negeri 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014? 

1.2.2 Mana yang lebih baik hasil latihan Senam Kebugaran Jasmani 2012 dan 

Senam Aerobik terhadap peningkatan kesegaran jasmani pada siswa putri 

kelas VII  SMP Negeri 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014? 

 
1.3 Tujuan penelitian 

Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan akhir untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi yang menggunakannya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1.3.1 Pengaruh hasil latihan Senam Kebugaran Jasmani 2012 dan senam 

Aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa putri kelas 

VII  SMP Negeri 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. 

1.3.2 Hasil latihan senam yang lebih baik terhadap peningkatan kebugaran 

jasmani pada siswa putri kelas VII  SMP Negeri 2 Purbalingga 

Tahun ajaran 2013/2014. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Untuk mengetahui pengaruh hasil latihan senam kebugaran jasmani 2012 

dan senam aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa 

putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga. 

1.4.2 Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti melalui 

pengamatan tentang pengaruh hasil latihan senam kebugaran jasmani 2012 
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dan senam aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa 

putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga. 

1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh hasil 

latihan senam kebugaran jasmani 2012 dan senam aerobik terhadap 

peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 

Purbalingga. 

1.4.4 Memberikan informasi pada Sekolah Menengah Pertama tentang pengaruh 

hasil latihan senam kebugaran jasmani 2012 dan senam aerobik terhadap 

peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 

Purbalingga. 

 
1.5 Penegasan istilah 

 
Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memberi pengertian yang 

dimaksud dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang 

dianggap penting, dengan demikian  ada kesamaan pendapat dalam memberikan 

penafsiran sehingga perlu adanya penegasan istilah yang meliputi : 

1.5.1 Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2008:849). Dalam penelitian ini yang dimaksud 

pengaruh adalah daya atau kekuatan terhadap hasil latihan Senam Kebugaran 

Jasmani 2012 dan Senam Aerobik terhadap peningkatan kesegaran jasmani pada 

siswa putri kelas VII  SMP Negeri 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. 
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1.5.2 Senam Kebugaran jasmani 2012 

Rangkaina gerakan senam yang diiringi oleh musik dan  telah di tetapkan 

bertujuan untuk meningkatkan/mempertahan kesegaran jasmani seseorang 

(Panduan Gerak SKJ, 2012 ). 

1.5.3 Senam Aerobik 

Senam Aerobik adalah serangkain gerak yang dipilih secara sengaja 

dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga melahirkan 

ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu. Yang dapat meningkatkan 

kemampuan jatung, paru,dan pembentukan tubuh ( Marta Dinata, 2007 : 12 ). 

1.5.4 Kebugaran  Jasmani 

Istilah kebugaran jasmani, menurut Rusli Lutan (2003:7) adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, 

daya tahan dan fleksibilitas. Dan Djoko pekik ( 2004 : 2 ) mengatakan kebugaran 

adalah kebugaran fisik, yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari 

secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat 

menikmati waktu luang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebugaran 

jasmani adalah kemampuan melakukan tugas sehari-hari tanpa mengalami 

kelelahan yang berarti sehingga masih memiliki sisa tenaga untuk melakukan 

pekerjaan yang lain. 

1.5.5 Siswa Putri SMP N 2 Purbalingga 



10 
 

 

Siswa adalah murid atau peserta didik; Pelajar atau peserta didik setingkat 

SD, SMP, SMA/SMK. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat ( Balai 

Pustaka, 2008 ;1077 ). Siswa dalam penelitian adalah siswa putri kelas VII SMP 

N 2 Purbalingga tahun ajaran 2013/2014. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kebugaran Jasmani 

2.1.1 Pengertian Kebugaran Jasmani 

Pengertian kebugaran jasmani menurut beberapa ahli olahraga memang 

bermacam-macam, kebugaran jasmani menurut Jusunul Hairy (2010:1.15) adalah 

kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan giat dan penuh 

kewaspadaan, tanpa mengalami kelelah yang berarti dan masih dapat menikmati 

waktu senggangnya serta menghadapi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa kebugaran 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. 

(http://saranghaechonsa.wordpress.com/2011/09/13/definisi-kebugaran-jasmani/) 

Kebugaran jasmani sebenarnya merupakan satu aspek dari kebugaran total. 

Karena kebugaran total mencakup selain kebugaran jasmani juga kebugaran 

mental, kebugaran sosial, dan kebugaran emosional. Istilah ini mempunyai 

pengertian sama. Pengertian kebugaran jasmani ialah taraf kemampuan dan 

ketahanan kerja seseorang dalam melakukan suatu tugas dalam waktu relatif lama 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Taraf kebugaran jasmani yang 

diperlukan oleh pegawai kantor lain dengan kebugaran jasmani bagi seseorang 
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yang bekerja di sawah (petani). Taraf kebugaran jasmani yang diperlukan bagi 

atlit muda lebih rendah dibanding dengan kebutuhan kebugaran jasmani bagi atlit 

elit (http://djatmaja196.blogspot.com/). Menurut Y. Santosa Giriwijoyo (2005:18) 

secara harfiah arti kebugaran jasmani ialah kecocokan fisik atau kesesuaian 

jasmani. Ini berarti ada sesuatu yang cocok dengan fisik atau jasmani itu. Dengan 

demikian secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebugaran jasmani yaitu 

kecocokan keadaan fisik terhadap tugas yang akan dilaksanakan oleh fisik itu 

untuk dapat melaksanakan tugas fisik tertentu dengan hasil yang baik.  

 Djoko Pekik Irianto (2004:2) menyatakan kebugaran jasmani yang baik 

merupakan modal dasar bagi seseorang untuk melakukan aktivitas fisik atau kerja 

sehari-hari secara efisien dalam waktu yang relatif lama tanpa adanya kelelahan 

yang berarti sehingga masih bisa menikmati waktu luangnya. Kebugaran jasmani 

dapat diperoleh melalui latihan fisik yang benar, teratur, dan terukur. Kebugaran 

jasmani diasumsikan bahwa siswa yang sering melakukan aktivitas jasmani dan 

sebaliknya apabila kebugaran jasmaninya kurang, berarti mereka kurang 

melakukan aktivitas jasmani. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebugaran 

jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan atau menunaikan tugasnya sehari-hari dengan cukup kekuatan dan daya 

tahan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga masih terdapat sisa 

tenaga yang berarti digunakan untuk menikmati waktu luang yang datangnya 

secara tiba-tiba atau mendadak, dimana orang yang kebugarannya kurang tidak 

akan mampu melakukannya. 
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2.1.2 Komponen-komponen Kebugaran Jasmani 

Senam SKJ dan senam aerobik adalah suatu bentuk latihan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kebugaran jasmani karena gerakan-gerakannya melibatkan 

sejumlah otot besar secara berkesinambungan dengan beban latihan yang cukup 

untuk merangsang jantung, paru-paru dan pembuluh darah, dan besarnya latihan 

untuk masing-masing otot tidak terlalu tinggi sehingga cukup untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani. Dapat juga dikatakan bahwa Senam aerobik dan SKJ 2012 

gerakan-gerakannya mengandung unsur dari komponen kebugaran jasmani. 

Adapun komponen dari kebugaran jasmani tersebut yaitu, Kebugaran Organik 

(Organic Fitness) dan Kebugaran Dinamik (Dynamic Fitness). Kedua komponen 

itu sangat penting dalam kebugaran jasmani secara keseluruhan dan interaksi 

keduanya itu yang menentukantingkat kebugaran jasmani yang kita miliki 

Kebugaran organik, maksudnya sifat-sifat khusus yang dimiliki berdasarkan 

garis keturunan, yang diwarisi oleh kedua orang tua atau bahkan generasi 

sebelumnya dan dipengaruhi oleh umur dan mungkin oleh keadaan sakit atau 

kecelakaan termasuk akibat perang. Jika kita berbicara tentang ukuran tubuh, 

perkembangan serta ciri-ciri fisik lainnya, misalnya seseorang berasal dari 

keturunan “orang yang kuat”, sedangkan orang lain yang berasal dari keturunan 

yang sebaliknya. Keadaan yang berhubungan dengan organisme sebenarnya 

bersifat statis dan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diubah. Tingkat 

kebugaran organik menentukan potensi kebugaran jasmani secara keseluruhan. 

Kebugaran dinamik, variabelnya lebih banyak. Istilah ini biasanya 

dipergunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada kesiapan dan kapasitas tubuh 
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untuk bergerak dan bertindak dalam tingkatan tertentu sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi. Misalnya seseorang mengalami gangguan pada jantungnya 

atau gangguan pada sistem metabolismenya, atau gangguan pada sistem syaraf 

ataupun gangguan pada organ tubuh lainnya maka orang itu dikatakan tidak dalam 

kondisi bugar. Begitu juga dengan orang yang dalam kondisi sehat, tetapi tidak 

aktif (banyak duduk) juga dikatakan dia dalam kebugaran jasmani yang rendah 

karena kebugaran dinamikanya rendah serta daya tahannya juga kurang.(Jusunul 

Hairy, 2010:1.17). 

Kebugaran dinamik masih diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu, 

kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran yang berhubungan 

dengan keterampilan motorik. Ditinjau dari sudut pandang kesehatan bahwa 

kebugaran jasmani melibatkan empat komponen terpisah, tetapi saling 

berhubungan, yaitu daya tahan kardiovaskular (melibatkan jantung, paru, 

peredaran darah, dan darah itu sendiri), kekuatan dan daya tahan otot, fleksibilitas, 

dan komposisi tubuh( berat badan ideal dan presentase lemak).Daya tahan 

kardiovaskular adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berat secara 

kontinu yang melibatkan kelompok otot-otot besar dalam waktu yang lama. Hal 

ini melibatkan kemampuan sisitem sirkulasi dan respirasi untuk menyesuaikan 

dan cepat kembali pada keadaan semula yang disebabkan oleh pelatihan yang 

dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. 

Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot yang secara maksimal 

dalam sekali angkat atau sekali menarik dan mendorong beban yang berat 

(Junusul, 2010:1.19). Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam 
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mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu 

yang relatif lama dengan beban tertentu (M.Sajoto,1988:9). Kelentukan atau 

fleksibilitas adalah kapasitas fungsi persendian untuk bergerak dalam ruang gerak 

yang luas. Fleksibilitas adalah spesifik untuk persendian tubuh. Otot, ligamen, 

tendon adalah bagian-bagian yang sangat menentukan ruang gerak persendian 

(Junusul,2010: 1.20). Komposisi adalah komponen kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan lemak tubuh dan massa tubuh (otot, tulang dan cairan dalam 

tubuh).  

Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan motorik mempunyai 

kebermaknaan yang sangat besar di dalam olahraga. Peranannya yang sangat 

membantu terhadap komponen dasar yang telah disebutkan, keterampilan motorik 

yang berhubungan dengan kebugaran adalah kelincahan, keseimbangan, 

koordinasi, power, waktu bereaksi, ketepatan, dan kecepatan (Junusul, 2010:1.20). 

Komponen-komponen atau elemen-elemen dari kebugaran jasmani yang 

berhubungan dengan dengan keterampilan motorik adalah sebagai berikut: 

 
2.1.2.1 Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk merubah arah dan posisi 

di arena tertentu (M. Sajoto, 1988:17). Sedang menurut Moeloek Dangsina 

(1984:8) menggunakan istilah ketangkasan, yang mengandung pengertian sebagai 

kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan 

pada keseimbangan. 

Kedua pendapat tersebut terdapat pengertian yang sama yaitu menekankan 

kepada kemampuan untuk merubah posisi tubuh tertentu tanpa mengganggu 
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keseimbangan. Dimana kelincahan dan ketangkasan ini melibatkan faktor : 

kekuatan, kecepatan, tenaga ledak otot, waktu reaksi, keseimbangan dan 

koordinasi. (Moeloek Dangsina, 1984:9). 

Jadi kelincahan berhubungan dengan kemampuan yang secara cepat 

mengubah arah posisi tubuh dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi, tanpa 

kehilangan keseimbangan. 

 
2.1.2.2 Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengontrol alat-alat organis 

yang bersifat neumusculer. Keseimbangan diperlukan unsur-unsur koordinasi, 

ketangkasan, dan kelincahan (Moch. Moeslim, 1995:16). Pendapat lain 

menyatakan keseimbangan adalah dapat mempertahankan kesetimbangan tubuh 

ketika ditempatkan diberbagai posisi dan juga kemampuan untuk 

mempertahankan tubuh dalam posisi kesetimbangan maupun dalam keadaan statik 

atau dinamik, serta menggunakan aktivitas otot yang minimal. 

(http://dhaenkpedro.wordpress.com/keseimbangan-balance/). 

Memiliki keseimbangan yang baik seseorang akan dengan mudah 

melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari sebab keseimbangan tidak hanya 

diperlukan pada olahraga saja. Keseimbangan berperan pada proses penilaian item 

tes lari 60 meter (keseimbangan mempertahankan posisi badan agar tidak jatuh ke 

depan setelah lari sprint).Jadi keseimbangan adalah Berhubungan dengan keadaan 

mempertahankan keadaan keseimbangan (equilibrium), ketika sedang diam atau 

sedang bergerak. 
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2.1.2.3 Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi (Coordination) adalah kemampuan seseorang 

mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda dalam pola gerakan 

tunggal secara efektif.(Sajoto 1988:17). 

Koordinasi diartikan kemampuan seseorang melakukan berbagai gerakan 

menjadi satu kebulatan/gerakan yang sempurna (Moch.Moeslim, 1995:16) 

Seseorang yang memiliki koordinasi yang baik dapat melakukan serangkaian 

gerakan dalam satu pola irama, sedang orang yang tidak memiliki koordinasi yang 

baik akan mengakibatkan kerugian pengeluaran tenaga yang berlebihan sehingga 

mengganggu keseimbangan, cepat lelah bahkan mungkin dapat terjadi cidera. 

Koordinasi diperlukan disetiap item tes, yaitu koordinasi gerakan dari kepala 

sampai kaki. 

Jadi Koordinasi adalah berhubungan dengan kemampuan untuk 

menggunakan rasa, seperti penglihatan dan pendengaran, bersama-sama dengan 

bagian-bagian tubuh tertentu di dalam melakukan kegiatan motorik dengan mulus 

dan  ketepatan sangat tinggi. 

 
2.1.2.4 Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (M. Sajoto, 1988:17). 

Kecepatan menurut Moch. Muslim (1995:33) Kemampuan atlit untuk 

melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu 
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sesingkat-singkatnya.  Jadi kecepatan adalah berhubungan dengan kemampuan 

untuk melakukan gerakan dalam waktu yang singkat. 

2.1.2.5 Daya Ledak (Power) 

Daya ledak merupakan unsur kemampuan fisik yang menjadikan 

seseorang mampu menggunakan otot-otot untuk menghasilkan gerak fisik secara 

explosif (Sugiyanto,1998:260).Sedangkan menurut M. Sajoto (1988:17) daya 

ledak disebut juga Muscular Power maksudnya adalah kemampuan seseorang 

untuk menggunakan kemampuan maksimal yang dikerahkan dalam waktu 

sependek-pendeknya. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya ledak (power) = 

kekuatan (force) X kecepatan (velocity). 

Daya ledak dalam penelitian digunakan pada item lari cepat (saat 

permulaan start) dan pada item tes loncat tegak (saat menolakkan kedua kaki 

secara bersamaan). 

 
2.1.2.6  Waktu Bereaksi 

 Waktu bereaksi adalah berhubungan dengan kecepatan waktu yang 

dipergunakan antara mulai adanya stimulus atau rangsangan dengan mulainya 

reaksi. Jadi,semua komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan 

keterampilan motorik penting keikutsertaannya di dalam bentuk olahraga, baik 

individu maupun beregu. 

Kebugaran jasmani dapat mengalami pasang surut,kadang menempati 

tingkatan yang tinggi atau baik tetapi juga mengalami kemerosotan dan 

menempati pada tingkat yang jelek atau kurang. Memelihara kebugaran jasmani 

sama saja dengan memelihara kesehatan, oleh karena sangat pentingnya akan 
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kebugaran jasmani maka banyak orang melakukan olahraga untuk meningkatkan 

atau memelihara kebugaran jasmani. 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasamani 

 Kebugaran jasmani seseorang pada setiap saat tidak tetap demikian juga 

pada beberapa orang yang usianya sama, berat badannya sama, jenis kelaminnya 

sama belum tentu akan mempunyai kebugaran jasmani yang sama tingkatnya 

karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 

 
2.1.3.1  Faktor Latihan 

Peningkatan kebugaran jasmani juga bisa dilakukan melalui latihan-

latihan. Latihan fisik menurut Dangsina Moeloek (1984: 12) adalah suatu kegiatan 

fisik yang menurut cara atau aturan tertentu, yang mempunyai sasaran 

meningkatkan efisien faal tubuh, sebagai hasil terakhir adalah peningkatan 

kesegaran jasmani. 

Sedangkan Djoko Pekik Irianto (2004:12) mengartikan latihan kebugaran 

sebagai proses sistematis menggunakan gerakan bertujuan meningkatkan atau 

mempertahankan kualitas fungsi tubuh yang meliputi kualitas daya tahan paru-

jantung, kekuatan dan daya tahan otot, kelentukan dan komposisi tubuh. 

Beberapa pendapat diatas mengandung pengertian yang sama bahwa 

dengan latihan dapat meningkatkan fungsi dan kapasitas sistem respirator dan 

untuk dapat mencapai kondisi yang prima, seseorang perlu melakukan latihan 

kebugaran yang dapat melibatkan unsur-unsur kesegaran jasmani, sedangkan jenis 

latihan yang paling tepat adalah latihan aerobik.  
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2.1.3.2  Faktor Istirahat 

Tubuh akan merasa lelah setelah melakukan aktivitas, hal ini diakibatkan 

oleh pemakaian tenaga untuk aktivitas yang bersangkutan. Untuk mengembalikan 

tenaga yang terpakai, diperlukan istirahat dan dengan istirahat ini tubuh akan 

kembali menyusun tenaga. Istirahat yang baik adalah dengan tidur yang cukup. 

Mengingat pentingnya istirahat dalam proses pengembalian tenaga, 

diperlukan antara istirahat dan aktifitas yang dilakukan. Sedangkan istirahat yang 

baik dan yang ideal adalah dengan tidur. 

 
2.1.3.3  Faktor kebiasaan hidup sehat (gaya hidup sehat) 

Seseorang apabila menginginkan kebugaran jasmaninya tetap terjaga, 

maka harus menerapkan cara hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain 

maliputi: Makanan yang bersih dan mengandung gizi yang baik (empat sehat lima 

sempurna) dan menjaga kebutuhan pribadi, mandi yang teratur, kebersihan gigi, 

kebersihan rambut, kebersihan kuku dan pakaian yang bersih. 

 

2.1.3.4 Faktor Makanan dan gizi 

Sejak dari kandungan manusia sudah memerlukan makanan dan gizi yang 

cukup yang digunakan untuk pertumbuhan. Pembinaan kebugaran jasmani bagi 

tubuh haruslah cukup makan dan kebutuhan gizinya harus yang mengandung 

unsur-unsur: 1) protein, 2) lemak, 3) karbohidrat, 4) garam mineral, 5) vitamin 

dan 5) air.(Moeloek, 1984: 12) 

Ada dua macam protein, yaitu protein nabati dan protein hewani.protein 

nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan protein 
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hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Protein berfungsi sebagai bahan 

pembangunan tubuh, untuk pertumbuhan, untuk pengganti bagian tubuh yang 

rusak, pembuatan enzim hormon, pigmen dan penghasil kalori (kalori protein 

mengandung unsur karbon), maka protein dapat pula berperan sebagai zat tenaga, 

zat pembakar apabila kebutuhan tubuh akan kalori tidak dapat dipenuhi oleh 

hidrat arang dan lemak, apabila protein tidak dapat digunakan sebagai bahan 

pembentuk sel-sel tubuh. Sehingga dapat disimpulkan selain sebagai zat 

pembangun protein juga dapat berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh, ini 

berarti protein berperan dalam kebugaran jasmani.(Djoko Pekik, 2006: 13) 

Lemak merupakan bahan makanan yang memberikan kalori. Lemak juga 

berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. lemak berfungsi pula sebagai 

pelindung terhadap perusak mekanis. Lemak juga bertindak sebagai isolasi 

mencegah hilangnya panasyang terlalu cepat, seperti halnya hidrat arang. Molekul 

lemak terdiri dari unsur-unsur Carbon (C), Hidrogen (H) dan Oksigen (O).fungsi 

utama lemak adalah member tenaga tubuh. Satu gram lemak kalau dibakar dalam 

tubuh menghasilkan 9 kalori (Djoko pekik, 2006 : 13). Dengan demikian dapat 

disimpulkan selain sebagai pelarut vitamin dan pelindung bagi tubuh lemak juga 

berperan sebagai penghasil kalori yang ikut menentukan kebugaran jasmani 

seseorang. 

Karbohidrat adalah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula pati 

dan serat yang mengandung atom C, H dan O. Karbohidrat merupakan senyawa 

sumber energy utama bagi tubuh.( Djoko Pekik, 2006 : 6)  
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Vitamin berfungsi sebagai penjaga agar tubuh tetap normal. Pemenuhan 

vitamin dalam tubuh haruslah tetap, sebab apabiala kekeurangan vitamin tertentu 

akan menderita penyakit tertentu pula, tetapi apabila  kelebihan juga tidak 

berfungsi. Kekurangan salah satu vitamin disebut avitaminosis. Fungsi utama 

adalah untuk mengatur metabolism protein, lemak dan hidrat arang. Sehingga 

dapat disimpulkan vitamin berperan sebagai pengatur metabolisme dalam tubuh 

dan orang yang metabolismenya normal akan memiliki kebugaran jasmani yang 

baik. 

Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Air di dalam tubuh, selain berfungsi 

sebagai zat pembangun juga merupakan bagian dari jaringan-jaringan tubuh, air 

berfungsi pula sebagai zat pengatur, air berperan antara lain sebagai zat pelarut 

hasil-hasil pencernaan, sehingga zat-zat yang diperlukan tubuh dapat diserap 

melalui dinding usus, sebaliknya dengan adanya air sisa-sisa pencernaan dapat 

pula dikeluarkan dari tubuh, melalui paru-paru, kulit, ginjal maupun usus. Selain 

itu air berfungsi dalam pengaturan panas tubuh, dengan jalan mengalirkan panas 

yang dihasilkan keseluruh tubuh. 

Sehingga dapat dikatakan pelarut hasil-hasil pencernaan didalam 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 jaringan sebagai hasil pembakaran zat-zat makanan, yang 

nantinya akan berfungsi sebagai sumber tenaga. Jadi apabila seseorang 

mempunyai metabolism tubuh yang baik tingkat kebugaran jasmaninya juga akan 

baik. 
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2.1.4 Manfaat Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani di samping menunjukkkan kondisi fisik juga berfungsi 

untuk meningkatkan mutu kehidupan seseorang sesuai dengan keadaannya 

masing-masing. Hal ini disebabkan oleh latar belakang manusia yang berbeda. 

Fungsi kebugaran jasmani selain untuk menunjukkan kondisi fisik dapat 

dibagi menjadi tiga golongan yaitu; 1) Golongan yang dihubungkan dengan 

pekerjaan seperti: a) Bagi olahragawan adalah meningkatkan prestasi, b) Bagi 

karyawan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, c) Bagi 

pelajar dan mahasiswa berguna untuk meningkatkan prestasi belajar. 2) Golongan 

yang dihubungkan dengan keadaan seperti: a) Bagi penderita cacat digunakan 

untuk rehabilitasi, b) Bagi ibu hamil sangat penting untuk perkembangan bayi 

yang dikandung dan mempersiapkan kondisi fisik pada saat melahirkan, 3) 

Golongan yang dihubungkan dengan usia yaitu : a) Bagi anak-anak adalah untuk 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, b) Bagi orang tua 

adalah untuk mempertahankan kondisi fisik agar tetap segar dan tidak mudah 

terserang penyakit (http://www.sarjanaku.com/2011/09/kebugaran-jasmani-

pengertian-fungsi.html). 

2.1.5 Prinsip – prinsip Dasar Latihan Kebugaran jasmani 

Agar dapat dicapai tingkat kebugaran jasmani yang cukup tinggi melalui 

senam kebugaran jasmani 2012 dan senam aerobik, siswa dituntut untuk 

melakukan latihan dengan teratur dan terprogram. Maka dalam melakukan latihan, 

siswa disarankan menepati anjuran tentang prinsip-prinsip dasar latihan fisik. 
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Adapun prinsip-prinsip dasar latihan menurut Rubianto Hadi (2007:57) adalah 

sebagi berikut : 

2.1.5.1 Prinsip Individualisasi.  

Setiap individu sebagai manusia yang terdiri dari jiwa dan raga pasti 

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

Perbedaan-perbedaan itu perlu diperhatikan pelatih agar pemberian dosis latihan, 

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

Olahraga yang bersifat beregu atau tim meskipun tujuan akhir kelompok regu, 

dimana minta perhatian dalam hal fisik, mental, watak dan kemampuannya 

(Rubianto,2007:57). 

2.1.5.2 Variasi Latihan 

Latihan fisik yang dilakukan dengan benar seringkali menuntut banyak 

waktu dan tenaga. Latihan yang dilakukan dengan berulang-ulang dan monoton 

dapat menyebabkan rasa bosan. Untuk mencegah itu harus diterapkan latihan-

latihan yang bervariasi(Rubianto Hadi, 2007:58) 

2.1.5.3 Prinsip Pedagogig 

Latihan pada dasarnya proses pendidikan yang membantu individu dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif,afektif dan psikomotor. Prinsip pedagogig 

mengarahkan latihan mengikuti berbagai kaidah, yaitu ; multirateral, 

pengembangan, kesehatan, kebermanfaatan, kesadaran, sistematis dan gradual. 

Menggunakan prinsip ini pelatih dituntut memberikan kesadaran yang 

penuh akan setiap beban latihan yang diberikan dengan segala dampak positif 

maupun dampak  negatif sehingga setiap latihan yang diberikan perlu dirancang 
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secara sistematis dan meningkat secara gradual untuk menjamin seua unsur 

pendidikan dapat tercapai(Rubianto, 2007:58). 

2.1.5.4 Prinsip Keterlibatan Aktif 

Prinsip keterlibatan aktif merupakan cara dimana atlet atau anak yang 

mengikuti latihan dapat melaksanakan aktifitas fisik dengan kesempatan yang 

sama pada setiap sesi latihan dan anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan penyusunan program latihan, pelaksanaan latihan, dan 

berbagai hal yang berkaitan dengan kepribadian dan kedewasaan anak/atlet. 

(Rubianto,2007:59). 

2.1.5.5 Prinsip Recovery 

Recovery atau pemulihan merupakan factor yang amat kritikal dalah 

pelatihan olahraga modern. Perkembangan atau kemajuan anak dalam latihan 

tergantung pada pemberian istirahat yang cukup seusai latihan, agar efek latihan 

dapat dimaksimalkan (Rubianto, 2007:59) 

2.1.5.6 Prinsip Pulih Asal (Reversibility) 

Prinsip ini akan mengingatkan kita bagaimana mengatur atau mengontrol 

lamanya istirahat agar latihan yang telah kita lakukan tidak akan berdampak 

kembali ke asal atau bahkan dengan tidak adanya pemberian istirahat sama sekali, 

juga tidak akan terjadi .peningkatan 

2.1.5.7 Prinsip Pemanasan (warming Up) 

Pemanasan bertujuan menyiapkan fisik dan psikis sebelum latihan. Selain 

itu pemanasan dilakukan terutama untuk menghindari cidera. Bentuk pemanasan 
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dapat meliputi: joging,peregangan statis, peregangan dinamis, dan pelemasan 

persendian (Rubianto, 2007:62). 

2.1.5.8 Pendinginan (Cooling Down) 

Pendinginan bertujuan untuk mengembngkan kondisi fisik dan psikis pada 

keadaan semula. Pendinginan dilakukan seperti aktivitas pemanasan dengan 

intensitas yang lebih rendah. 

2.1.6 Senam Kebugaran Jasmani 2012 

Senam di Indonesia dikenal sebagai salah satu cabang olahraga, dalam 

Bahasa Inggris di kenal denan istilah Gymnastic, yang berasal dari kata Gymson 

dari bahasa yunani yang artinya telanjang. Istilah gymnastic tersebut dipakai 

untuk menunjukkkan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan keleluasan gerak, 

sehingga perlu dilakukan dengan telanjang atu setengah telanjang. Hal ini bisa 

terjadi karena pada waktu itu teknologi pembuatan bahan pakaian belum  

membuat pakaian yang bersifat lentur dan mengikuti gerak pemakaiannya 

(http://artikelpenjas.blogspot.com/2011/12/pengertian-senam.html). Sedangkan 

(Agus Mahendra, 2000:2) mendefinisikan senam sebagai latihan tubuh yang 

dipilih dan dikonstruksi dengan sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, 

disusun secara sistematik dengan tujuan meningkatkan kesegaran 

jasmani,mengembangkan kertrampilan dan menanamkan nilai-nilai spiritual. 

Senam kebugaran jasmani 2012 adalah senam massal yang diwajibkan oleh 

pemerintah Indonesia. Senam ini biasanya diiringi oleh lagu berirama dari 

berbagai provinsi yang diaransemen ulang dan telah memiliki gerakan-gerakan 

yang telah di bakukan. Senam adalah latihan jasmani yang diciptakan dengan 
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sengaja, disusun secara sistematis dan dilakukan secara sadar dengan tujuan 

membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis. 

(http://keywordterkenal.blogspot.com/2013/03/sejarah-senam-

perkembangan-senam-dan.html) 

2.1.7 Senam Aerobik 

Senam Aerobik adalah serangkain gerak yang dipilih secara sengaja dengan 

cara mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga melahirkan ketentuan 

ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu (Marta Dinata, 2007 : 12 ). Senam Aerobik 

merupakan salah satu jenis olahraga aerobik. Senam aerobik merupakan jenis dari 

senam umum (general gymnastics). Senam aerobik menurut Lynne Brick 

(2001:9), adalah sebuah cara yang terbaik untuk berlatih sebab aerobik dapat 

dilakukan secara spontan, atau dengan persiapan. Aman, efektif, menyenangkan, 

dan menawarkan berbagai macam bentuk tanpa menghiraukan tingkat 

pengalaman anda. Senam aerobik adalah aktivitas fisik dengan gerakan yang 

sistematik yang menggunakan iringan musik. Senam aerobik bermanfaat untuk 

menjaga kesehatan jantung dan kesegaran jasmani. Senam aerobik menurut Berty 

Tilarso (2000: 4), ada bermacam-macam seperti: step aerobic, aqua aerobic, 

chacha aerobic, funky aerobic, aeroflek, marathon aerobic, fit aerobic, body 

language, body conditioning, salsa aerobic, dan dangdut aerobic. Sedangkan 

bentuk senam aerobik yaitu low impact aerobic, mix impact aerobic, high impact 

aerobic. 

2.1.8 Macam Tes Kebugaran Jasmani 
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Untuk dapat mengetahui tingkat atau derajat kebugaran jasmani 

seseorang perlu adanya alat untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani 

tersebut. Macam-macam tes kebugaran jasmani tersebut antara lain:  Tes 

Kebugaran Jasmani Indonesia,  Harvard Step Test,  Indiana Phisical Test, Nevy 

standard physical fitness test, Tes ACSPFT,  Tes lari 2.400 meter, Tes berjalan 

kaki 4.800 meter, Tes Samapta ABRI, Multistage Fitness Test, 12 Minutes 

Walking/Running Test..  

Tes kebugaran jasmani yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah tes batery ACSPFT  yang sesuai dengan kondisi atlet Indonesia yaitu 

Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) untuk remaja umur 13-15 tahun. 

Alasan penggunaan tes tersebut adalah: 1) Pelaksanaannya mudah, biaya 

sedikit, tidak banyak menggunakan peralatan dan efisiensi waktu. 2) Tidak 

dituntut kemampuan berupa ketangkasan dan ketrampilan istimewa. 3) 

Penentuan status kebugaran jasmani disesuaikan dengan usia, jenis kelamin 

sehingga lebih terperinci. Tes Kebugaran Jasmani dilakukan oleh siswa putri 

kelas VII SMP N 2 Purbalingga tahun pelajaran 2013/2014 dan tidak dalam 

keadaan sakit. Setiap siswa diwajibkan melakukan serangkaian tes secara 

berurutan dalam satuan waktu, siswa yang tidak mengikuti salah satu tes berarti 

gagal. Rangkaian butir Tes Kebugaran Jasmani untuk remaja umur 13-16 tahun 

adalah sebagai berikut: 1) Lari 50 meter, 2) gantung siku tekuk , 3) baring 

duduk 60 detik, 4) loncat tegak, 5) lari 600 meter (Depdiknas, 1999: 3). 

Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa putri kelas VII 

SMP N 2 Purbalingga tahun pelajaran 2013/2014, dilaksanakan Tes 
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Kebugaran Jasmani Indonesia untuk remaja usia 13-15 tahun. Hasil setiap butir 

tes yang dicapai 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 menjumlahkan nilai-nilai dari kelima 

butir tes tersebut. Hasil penjumlahan ini menjadi dasar untuk menentukan 

klasifikasi tingkat kebugaran jasmani siswa. 

2.2 Kerangka Berfikir 

Kebugaran jasmani adalah kebutuhan dari setiap manusia, karena kebugaran 

jasmani merupakan hal penting untuk dapat melukukan kegiatan sehari-hari tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti dan masih dapat melakukan kegiatan yang lain. 

Untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan kebugaran jasmani 

harus melakukan latihan secara teratur 3 sampai 4 kali dalam seminggu, dan 

minimal melakukan latihan 3 kali dalam satu minggu. 

Derajat kebugaran jasmani banyak dipengaruhi oleh berbagai ubahan yang 

sulit dianalisis antara lain,asupan gizi, istirahat, dan aktivitas fisik. Faktor latihan 

yang terprogram juga merupakan factor dominan yang mempengaruhi kebugaran 

jasmani seseorang. Kebugaran jasmani dapat dilatih dengan berbagai macam 

metode salah satunya dengan senam. 
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2.3 Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Mengacu 

pada pengertian di muka maka dalam penelitian ini hipotesis yang  diajukan 

adalah :  

2.3.1 Ada Pengaruh Hasil Latihan Senam Kebugaran Jasmani 2012 dan Senam 

Aerobik Terhadap Peningkatan Kebugaran Jasmani siswa putri kelas VII  

SMP Negeri 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. 

2.3.2 Hasil latihan senam aerobik yang lebih baik terhadap peningkatan 

kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII  SMP Negeri 2 Purbalingga 

Tahun ajaran 2013/2014. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. 

Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertangungjawaban 

metodologi penelitiannya. Penggunaan metode penelitian dalam suatu 

penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian yang diharapkan 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai aturan yang berlaku 

agar dalam penelitian itu dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan 

peneliti (Sutrisno Hadi, 1990:4). 

Penetapan metode penelitian oleh objek penelitian. Sehingga metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu metode yang 

memberikan atau menggunakan suatu gejala yang dinamakan pelatihan atau 

perlakuan. 

Eksperimen selalu dilakukan dengan maksut untuk melihat akibat dari 

semua perlakuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen atara 

lain metode yang menggunakan gejala yang disebut latihan. Sifat dari metode ini 

adalah untuk mengontrol faktor-faktor yang ada dan merupakan suatu metode 

yang tepat untuk penelitian hubungan sebab akibat dari satu variabel atau lebih 

yang di berikan kepada sampel.. Berikut adalah beberapa hal yang berhubungan 

dengan metode yang dipakai peneliti, yaitu :  

 

  



32 
 

 

3.1 Sampel Penelitian   

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Suharsimi 

Arikunto, 2010:131). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik  

nonrandom sample atau sampling yang bukan random sampling yaitu teknik 

sampling ini tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama 

untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. (Sutrisno Hadi, 2004:185), maka 

sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII yang berjumlah 40 siswa.Adapun 

syarat sampel yaitu : 1) Siswa umur 13-15. 2) Berjenis kelamin putri. 3) Tidak 

ikut klub cabang olahraga 4) Tidak cacat fisik.  

 

 3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2010:173). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1990:220) populasi adalah suatu 

penduduk yang masuk untuk diselidiki, populasi dibatasi sehingga penduduk 

atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. Dari pendapat di 

atas, penulis menyimpulkan bahwa populasi seluruh individu yang akan 

dijadikan subjek penelitian dan keseluruhan dari individu-individu yang harus 

memiliki sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putri kelas 

VII SMP N 2 Purbalingga yang berjumlah 120 siswa. 

3.3  Variabel Penelitian 

Pendapat Suharsimi Arikunto (2010:158), variabel adalah gejala yang 

bervariasi dan menjadi objek penelitian. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

(2006:224) yang dimaksud dengan variabel adalah gejala yang menunjukkan 
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variasi baik dalam jenisnya maupun dalam tingkatannya. Variabel dalam 

penelitian ini adalah : 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab 

yang sering disebut variabel X. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 1) 

latihan senam SKJ 2012 ( X1) dan 2) latihan aerobik (X2). 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat di sebut juga variable tergantung atau variabel akibat yaitu 

variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kebugaran jasmani siswa putri. 

3.4 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini dibuat agar pelaksanaan proses penelitian lebih 

mudah dikerjakan, sehingga membantu peneliti dalam pengambilan data. Dalam 

penelitian ini, data diambil pada waktu sebelum tretmen dilakukan dan setelah 

tretmen, menggunakan Tes Kebugaran Jasmani Indonesia untuk remaja usia 

13-15 tahun. Sedangkan pengambilan data dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kebugaran jasmani siswa putri kelas VII SMP N 2. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah dengan pola “pretest-posttest 

control-group design ” (Sutrisno Hadi,1990 :73). Adapun rancangan yang 

dimaksud terlihat pada gambar :  

           

           
P s Pre Test Eks2 

Post 
test   

Eks1 
Post 
test 
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 Lat SKJ 2012 

 

                 Desain Penelitian 

            

Latihan senam aerobik 

Suharsimi Arikunto (2010:4) berpendapat bahwa metode eksperimen 

merupakan metode yang paling tepat untuk menyelidiki hubungan sebab akibat 

(hubungan Causal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminir atau mengurangi, menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa 

mengganggu. 

 
3.5 Teknik Pengambilan Data 

Pola penelitian ini menggunakan pola M-S atau Match Subject Design 

Artinya : matching dilakukan subyek demi subyek bukan kelompok demi 

kelompok. Adapun pembentukan grub karena dalam penelitian ini akan 

membuat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2, maka pairing yang digunakan adalah ordinal pairing. Ordinal 

pairing didasarkan atas kriterium ordinal. Maka secara keseluruhan pola yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Macth Subject Ordinal pairing (Sutrisno 

Hadi,1990:504-519). 
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, oleh karena itu sebelum 

eksperimen dilakukan terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Kepada sampel diberikan tes awal. 

3.5.2 Sampel diurutkan dari hasil tesnya terbesar sampai yang terkecil. 

3.5.3 Kemudian diberi kode dari yang terbesar sampai yang terkecil. Karena akan 

dijadikan dua kelompok, maka kode juga hanya ada dua macam missal A 

dan B. dalam penelitian ini menggunakan kode A dan B. 

3.5.4 Agar terdapat kelompok yang seimbang, maka penyusunan kode adalah : 

nomor pertama diberi kode A, urutan kedua diberi kode B, urutan ketiga 

diberi kode B, urutan keempat diberi kode A , dan seterusnya, pemberian 

nomor kode dengan urutan atau cara yang sama. Cara ini oleh banyak 

peneliti sering digunakan dan dikenal dengan rumus A-B-B-A. 

3.5.5 Dari hasil pemasangan maka akan diperoleh dua kelompok, kemudian untuk 

menentukan kelompok eksperimen 1 dan kelompok ekspeimen 2 dilakukan 

dengan diundi. Kelompok eksperimen1 melakukan latihan SKJ 2012 dan 

kelompok eksperimen 2 melakukan latihan senam aerobik. Melakukan tes 

awal ( pre test ) untuk mengetahui kesegaran jasmani siswa. Hasil tes awal 

digunakan sebagai dasar pembagian kelompok. Model tes yang digunakan 

adalah Tes Kesegaran Jasmani untuk remaja 13-15 tahun. 

Perlakuan eksperimen ini adalah latihan SKJ 2012 untuk kelompok 

eksperimen 1 dan latihan Senam aerobik untuk kelompok eksperimen 2. Latihan 

dilakukan 3 kali dalam seminggu dan berlangsung selama 6 minggu. Frekwensi 
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latihan 3 kali seminggu ini dilakukan dengan pertimbangan atas anjuran Fox(1988 

:435) bahwa latihan dengan frekwensi 3 sampai 5 kali latihan dalam seminggu 

lebih berpengaruh dan akan dapat memperbaiki kebugaran jasmani daripada 

dilakukan  satu kali dalam seminggu atau 6 sampai 7 kali per minggu. Karena 

melakukan latihan satu minggu berturut-turut justru dapat menimbulkan cedera 

karena adanya overus. Oleh sebab itu dianjurkan bila melakukan latihan perlu 

dalam seminggu untuk memeberi recovery. Apabila pelaksanaan eksperimen 

selesai dilakukan lagi tes yang sama dengan pre test. 

 
3.6 Prosedur Penelitian 

  Sebelum data diambil ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai 

langkah-langkah yang ditempuh supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. 

  Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara lain:  

3.6.1 Cara mendapatkan sampel 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengadakan observasi ke 

sekolah yang akan digunakan untuk penelitian, yaitu SMP N 2 Purbalingga. 

Setelah diadakan observasi ternyata sekolah tersebut memenuhi syarat sebagai  

tempat penelitian. Kemudian peneliti menentukan populasi yang berjumlah 120 

orang siswa, dan dari populasi tersebut 40 siswa yang digunakan sebagai sampel.   

3.6.2 Tempat dan waktu penelitian 

Tempat yang digunakan untuk kegiatan penelitian yaitu aula SMP N 2 

Purbalingga untuk melaksanakan senam kebugaran jasmani 2012 dan senam 

aerobik. Sedangkan  waktu pelaksanaan penelitian mulai tanggal 18 maret 2013 

sampai dengan tanggal 20 april 2013. 
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3.6.3 Tes pendahuluan 

Tes pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 18 maret 2013. Tes yang 

digunakan adalah tes kebugaran jasmani Indonesia untuk umur 13-15 tahun. 

Dilaksanakan  mulai jam 14.00 WIB sampai selesai, tempat di lapangan SMP N 2 

Purbalingga. Sebelum tes dilaksanakan siswa diberi pengarahan tentang 

pelaksanaannya dan diberi latihan pendahuluan (warminu-up) secukupnya. 

 

 

3.6.4 Pelaksanaan program latihan 

Pelaksanaan program latihan dilaksanakan mulai tanggal 19 maret 2013 

sampai tanggal 17 april 2013 pada hari Senin, Selasa, Rabu. Pelaksanaan dimulai 

pukul 14.00-15.00 WIB.  

3.6.5 Tes akhir 

   Tes akhir dilaksanakan pada tanggal 20 april 2013. Tes yang digunakan 

adalah tes kesegaran jasmani Indonesia untuk umur 13-15 tahun. Dilaksanakan  

mulai jam 07.00 WIB sampai selesai, tempat di lapangan SMP N 2 Purbalingga. 

Sebelum tes dilaksanakan siswa diberi pengarahan tentang pelaksanaannya dan 

diberi latihan pendahuluan (warminu-up) secukupnya. 

 
3.7 Instrumen penelitian 

Insrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap,sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2010:136). 
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Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes Kesegaran 

Jasmani Indonesia untuk umur 13-15 tahun, senamkebugaran jasmani dan senam 

aerobik. 

 
3.7.1 Tes Kebugaran Jasmani Indonesia untuk anak umur 13-15 

Tes kesegaran jasmani Indonesia untuk umur 13-15 tahun, terdiri dari lima 

item tes  yaitu 1) lari 50 meter, 2) gantung siku tekuk, 3) baring duduk 30 detik, 4) 

loncat tegak, 5) lari 600 meter. Kegunaan untuk tes ini adalah untuk mengukur 

dan menentukan tingkat kesegaran jasmani anak umur 13-15 tahun. 

Sebelum tes dilakukan perlu diperhatikan petunjukumum pelaksanaan tes 

yaitu: 1) untuk peserta: 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, sedikitnya Tes ini memerlukan banyak tenaga, oleh 

sebab itu peserta harus benar-benar dalam keadaan sehat dan siap untuk 

melaksanakan tes. c) disarankan agar memakai pakaian olahraga dan sepatu 

olahraga. d) Hendaknya memahami dan mengerti cara pelaksanaan tes. e) 

Diharapkan melakukan pemanasan lebih dahulu sebelum melakukan tes. f) Jika 

tidak dapat melaksanakan satu jenis tes atau lebih dianggap gagal atau tidak 

mendapatkan nilai. 2) Petunjuk umum pelaksanaan tes untuk petugas: a) Harap 

memberikan pemanasan lebih dahulu.b) Memberikan kepada peserta untuk 

mencoba gerakan-gerakan.c) Memberi nomor dada yang jelas dan mudah 

dilihat.d) Harap memperhatikan perpindahan pelaksanaan butir tes satu ke butir 

tes berikutnya.e) Bagi peserta jika tidak dapat melaksanakan satu jenis tes atau 
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lebih dianggap gagal atau tidak mendapatkan nilai.f) Untuk mencatat hasil tes 

dapat menggunakan formulir tes perorangan atau gabungan (Depdiknas,1999: 6). 

 
3.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

Saat penelitian, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian 

terutama penelitian eksperimental. Apalagi penelitian ini dilakukan tidak dalam 

laboratorium sehingga banyak hal yang tidak mungkin dapat dikendalikan. Paling 

tidak peneliti berupaya untuk meminimalkan. Adapun kemungkinan faktor-faktor 

yang mempengaruhi antara lain: 

3.8.1 Faktor Kesungguhan 

Peneliti menanamkan pengertian dan pemahaman pada sampel, agar 

sampel dalam pengambilan data dan pelaksanaan program latihan dapat 

melaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

 
3.8.2 Faktor kegiatan di luar eksperimen 

Sampel diberikan penjelasan program agar selama penelitian berlangsung 

tidak melakukan kegiatan-kegiatan fisik atau olahraga yang lain dan dia hanya 

melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan program penelitian dengan 

memberikan penjelasan, bahwa apabila sampel terlalu banyak aktifitas diluar 

kegiatan penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian. 

 
3.8.3 Faktor alat 
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Alat yang akan digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian harus 

benar-benar yang memenuhi standard  yang perlu ditera harus di tera sehingga 

semua alat memenuhi syarat dalam penelitian. 

 
3.8.4 Faktor pemberian materi 

Sebelum melakukan latihan sampel diberi penjelasan tentang materi 

latihan yang akan dilakukan, sehingga materi latihan dapat dilaksanakan dengan 

benar. 

 

 

3.8.5 Faktor kemampuan siswa 

Setiap sampel memiliki kemampuan yang berbeda-beda, oleh sebab itu 

dalam pelaksanaan latihan harus selalu dalam pengawasan dan dilakukan koreksi 

apabila ada kesalahan.  

3.8.6 Faktor kebosanan 

Selama latihan berlangsung, peneliti berusaha menciptakan suasana yang 

menyenangkan sehingga sampel tidak mengalami kebosanan selama melakukan 

latihan. 

 
3.9 Analisis Data 

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah yang penting 

dalam penelitian. Data yang terkumpul tidak akan berarti apabila tidak diolah. 

Suatu kesimpulan bisa diambildari hasil pengolahan data tersebut. Dalam suatu 
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penelitian seorang peneliti dapat menggunakan dua jenis analisa, yaitu analisa 

statistik dan analisa non statistik ( Sutrisno Hadi, 1990:221 ). 

Dalam penelitian ini, data yang disajikan berupa angka, maka metode yang 

dipakai adalah metode analisis statistik yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, 

menyusun, menyajikan dan menganalisa hasil penelitian. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui pengaruh hasil 

latihan yang ditimbulkan oleh aktivitas program latihan senam kebugaran jasmani 

2012 dan senam aerobik yang dilakukan tiga kali dalam satu minggu terhadap 

tingkat kebugaran jasmani, digunakan metode analisis statistik terhadap hasil 

eksperimen dengan pola M-S atau Match Subject Design Artinya : matching 

dilakukan subyek demi subyek bukan kelompok demi kelompok. Adapun 

pembentukan grub karena dalam penelitian ini akan membuat dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, maka pairing yang 

digunakan adalah ordinal pairing. Ordinal pairing didasarkan atas kriterium 

ordinal. Maka secara keseluruhan pola yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Macth Subject Ordinal pairing (Sutrisno Hadi,1990:504-519).Hal ini sesuai 

dengan pendapat suharsimi (2010:275) bahwa didalam langkah memilih 

pendekatan penelitian, telah dikemukakan beberapa desain eksperimen 

diantaranyatelah disertai rumus. Untuk testing signifikan maka digunakan t-tes, 

untuk menganalisa hasil eksperimen yang menggunakan pre-test dan pos-test one 

group design. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan komputerisasi 

dengan system SPSS versi 16 (Imam Ghozali, 2007). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Hasil deskripsi variabel data latihan antara Senam Kebugaran Jasmani 

2012 dan senam Aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa 

putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014 ditunjukkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 4. Perhitungan Data Statistik Deskriptif 
 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Pree Aerobik 20 10.00 18.00 13.2500 2.31414 
Post Aerobik 20 12.00 19.00 15.5500 2.16370 
Pree SKJ 20 10.00 18.00 13.3000 2.31926 
Post SKJ 20 11.00 20.00 15.1000 2.29186 
Valid N 
(listwise) 

20 
    

Sumber: Data primer penelitian diolah, 2013 
 

Seperti dalam tabel 1 di atas, terlihat bahwa rata-rata kebugaran jasmani 

sebelum latihan senam aerobik adalah 13,25. Nilai kebugaran jasmani sebelum 

latihan senam aerobik tertinggi 18 dan terendah 10. Rata-rata kebugaran jasmani 

setelah latihan dengan senam aerobik sebesar 15,55 dengan hasil tertinggi 19 dan 

terendah 12. Rata-rata kebugaran jasmani sebelum latihan senam SKJ adalah 
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13,30. Nilai kebugaran jasmani sebelum latihan senam SKJ tertinggi 18 dan 

terendah 10. Rata-rata kebugaran jasmani setelah latihan dengan senam SKJ 

sebesar 15,10 dengan hasil tertinggi 20 dan terendah 11. 

4.1.2 Uji Prasyarat Data 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Menguji normalitas data digunakan analisis kolmogorof smirnov, yang 

perhitungannya menggunakan program SPSS. Apabila hasil perhitungan diperoleh 

probabilitas (p) lebih besar daripada taraf kesalahan (0.05), maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 4.2Uji Normalitas Berdasarkan Data Pree tes dan Post tes Siswa SMP N 2  
Purbalingga tahun 2013 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pree Aerobik Post Aerobik Pree SKJ Post SKJ 

N 20 20 20 20 

Normal Parametersa Mean 13.2500 15.5500 13.3000 15.1000 

Std. Deviation 2.31414 2.16370 2.31926 2.29186 

Most Extreme Differences Absolute .185 .118 .189 .184 

Positive .185 .118 .189 .184 

Negative -.115 -.095 -.111 -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z .825 .526 .847 .825 

Asymp. Sig. (2-tailed) .504 .945 .470 .505 

a. Test distribution is Normal.     

      

Sumber: Data primer penelitian diolah, 2013 

 
Seperti dalam tabel 2 di atas, diperoleh nilai kolmogorof smirnov untuk 

data sebelum latihan dengan senam aerobik sebesar 0,825 dengan probabilitas 
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(0,504) > 0,05, yang berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal.  Untuk data 

setelah latihan dengan senam aerobik diperoleh nilai kolmogorof smirnov sebesar 

0,526 dengan probabilitas (0,945) > 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Besarnya nilai kolmogorof smirnov untuk data sebelum latihan dengan 

senam SKJ adalah 0,847 dengan probabilitas (0,470) > 0,05, yang berarti data 

tersebut berdistribusi normal. Untuk data diperoleh nilai kolmogorof smirnov 

setelah latihan dengan senam SKJ sebesar 0,825 dengan probabilitas (0,505) > 

0,05, yang berarti data tersebut juga berdistribusi normal. Berdasarkan analisis 

tersebut menunjukkan bahwa keempat data tersebut berdistribusi normal, maka dapat 

digunakan statistik parametrik untuk pengujian hipotesis selanjutnya. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji 

homogenitas varians data. Uji Homogenitas bertujuan untuk menguji apakah 

kelompok sampel mempunyai variansi yang sama. Adapun hasil uji homogenitas 

penelitian menggunakan uji F seperti tercantum pada Tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 Uji Homogenitas  

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Data Aerobik .100 1 38 .753 

Data SKJ .063 1 38 .803 

Sumber: Data primer penelitian diolah, 2013 

 
Berdasarkan dari tabel diatas terlihat hasil lavene’s statistic kelompok data 

latihan senam aerobik sebesar 0.100 dengan probabilitas 0.753, karena 

probabilitas lebih dari 0.05 maka disimpulkan bahwa hipotesis tidak dapat ditolak 
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atau memiliki varians yang sama. Hal ini berarti kelompok data latihan senam 

aerobik tersebut homogen. Hasil lavene’s statistic kelompok data latihan senam 

SKJ sebesar 0.063 dengan probabilitas 0.803, karena probabilitas lebih dari 0.05 

maka disimpulkan bahwa hipotesis tidak dapat ditolak atau memiliki varians yang 

sama. Hal ini berarti kelompok data latihan senam SKJ tersebut homogen. 

4.1.3 Uji beda t test 

Uji beda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membedakan apakah ada 

pengaruh hasil latihan antara Senam Kebugaran Jasmani 2012 dan senam Aerobik 

terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 

Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. Dalam hal ini yang dibedakan adalah 

sebelum dan sesudah  latihan antara Senam Kebugaran Jasmani 2012 dan senam 

Aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP 

N 2 Purbalingga. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh tabel uji t-test 

sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Uji t Tes Berpasangan Model Latihan 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pree Aerobik - 

Post Aerobik 
-2.30000 1.45458 .32525 -2.98076 -1.61924 -7.071 19 .000 

Pair 2 Pree SKJ - Post 

SKJ 
-1.80000 2.16673 .48450 -2.81406 -.78594 -3.715 19 .001 
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Berdasarkan dari tabel diatas terlihat hasil nilai thitung sebelum latihan 

dengan senam aerobik dan setelah latihan dengan senam aerobik sebesar -7,071 

dengan probabilitas 0,000, karena probabilitas <0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan latihan dengan senam aerobik terhadap 

peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga 

Tahun ajaran 2013/2014.  Nilai thitung sebelum latihan dengan senam SKJ dan 

setelah latihan dengan senam SKJ sebesar -3,715 dengan probabilitas 0,001, 

karena probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan latihan dengan senam SKJ terhadap peningkatan kebugaran jasmani 

pada siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. 

4.2 Pembahasan 

Senam SKJ dan Aerobik adalah suatu bentuk latihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani karena gerakan-gerakannya melibatkan 

sejumlah otot besar secara berkesinambungan dengan beban latihan yang cukup 

untuk merangsang jantung, paru-paru dan pembuluh darah, dan besarnya latihan 

untuk masing-masing otot tidak terlalu tinggi sehingga cukup untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani. 

Pengaruh kebugaran jasmani tersebut mencerminkan masing-masing orang 

memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda-beda, suatu tingkat kebugaran 

jasmani terdapat kebutuhan minimal yang diperlukan agar dalam suatu profesi 

tertentu terdapat kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup lain di luar 

pekerjaan sehari-hari. 
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Berdasarkan dari deskripsi data menunjukkan bahwa rata-rata kebugaran 

jasmani sebelum latihan senam aerobik adalah 13,25. Nilai kebugaran jasmani 

dengan latihan senam aerobik tertinggi 18 dan terendah 10. Rata-rata kebugaran 

jasmani setelah latihan dengan senam aerobik sebesar 15,55 dengan hasil tertinggi 

19 dan terendah 12. Dengan hasil yang di dapat dapat dilihat bahwa adanya 

peningkatan rata-rata dari sebelum latihan dan setelah latihan sebanyak 2,3 jika di 

lihat dalam persen menjadi 11,5%. Dan rata-rata kebugaran jasmani sebelum 

latihan senam SKJ adalah 13,30. Nilai kebugaran jasmani dengan latihan senam 

SKJ tertinggi 18 dan terendah 10. Rata-rata kebugaran jasmani setelah latihan 

dengan senam SKJ sebesar 15,10 dengan hasil tertinggi 20 dan terendah 11. Dapat 

dilihat juga adanya peningkatan rata-rata sebelum latihan dan  sesuda latian 

sebanyak 1,8 jika dilihat dalam persen 9%. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil setelah adanya latihan dengan senam 

SKJ dan latihan dengan senam aerobik sama-sama berpengaruh teradap 

peningkatan kebugaran jasmani,namun dalam hak ini latihan dengan senam 

aerobik lebih baik dari latihan dengan senam SKJ hal ini terlihat bahwa rata-rata 

latihan dengan senam aerobik lebih tinggi dari latihan dengan senam SKJ 

terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 

Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. 

Senam aerobik adalah aktivitas fisik dengan gerakan yang sistematik yang 

menggunakan iringan musik. Senam aerobik bermanfaat untuk menjaga kesehatan 

jantung dan kebugaran jasmani. Melalui latihan yang teratur, terprogram dan 

terencana akan meningkatkan kualitas jasmani dan rohani. Olahraga membuat otot 
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yang tegang menjadi luwes, serta meredakan emosi yang negatif. Ini akan 

membuat orang lebih senang terhadap diri sendiri sebab kemarahan dan frustasi 

dapat dikurangi. Di samping itu olahraga dapat mempertahankan kekuatan mental 

dan menambah kapasitas dalam berfikir. Dengan latihan senam aerobik secara 

teratur akan memberi keuntungan bagi tubuh kita. Keuntungan tersebut terutama 

pada jantung dan paru-paru. Jantung kita dapat memompakan jumlah darah yang 

lebih banyak dan berdenyut lebih lambat. Paru-paru kita akan bertambah kapasitas 

pernapasannya. Sementara mitokondria kita yakni komponen dari sel otot yang 

menyimpan oksigen dan mengeluarkan energi menjadi lebih besar dan banyak 

sehingga badan kita menjadi lebih efisien untuk membuang panas. Dengan senam 

aerobik yang teratur, badan menjadi ringan. Segala keletihan setelah bekerja 

menjadi hilang. Terlebih lagi, daya tahan tubuh meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil nilai thitung sebelum latihan 

dengan senam SKJ dan setelah latihan dengan senam SKJ sebesar -3,715 dengan 

probabilitas 0,001, karena probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan latihan dengan senam SKJ terhadap peningkatan 

kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga Tahun ajaran 

2013/2014.  Nilai thitung sebelum latihan dengan senam aerobik dan setelah latihan 

dengan senam aerobik sebesar -7,071 dengan probabilitas 0,000, karena 

probabilitas <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

latihan dengan senam aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada 

siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

5.1.1 Ada pengaruh hasil latihan antara Senam Kebugaran Jasmani 2012 dan 

senam Aerobik terhadap peningkatan kebugaran jasmani pada siswa putri 

kelas VII SMP N 2 Purbalingga Tahun ajaran 2013/2014. 

5.1.2 Latihan dengan senam aerobik lebih baik daripada latihan dengan senam 

SKJ. Hal ini terlihat bahwa rata-rata latihan dengan senam aerobik (15,55) 

lebih tinggi dari latihan dengan senam SKJ (15,1) terhadap peningkatan 

kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga 

Tahun ajaran 2013/2014. 

5.2  Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran dalam latihan peningkatan 

kebugaran jasmani pada siswa putri kelas VII SMP N 2 Purbalingga Tahun ajaran 

2013/2014 sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi siswa hendaknya melatih diri untuk melakukan senam aerobik, hal 

ini dikarenakn dari hasil penelitian yang dilakukan senam aerobik dapat 

meningkatkan kebugaran siswa dibandingkan senam SKJ,selain itu senam 

aerobik bersifat menyenangkan, aman dilakukan, mudah diikuti tidak 

50 
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memandang umur ataupun jenis kelamin dan sangat bermanfaat bagi 

kebugaran tubuh. 

5.2.2 Guru hendaknya membantu dan mengarahkan siswanya untuk memenuhi 

kebutuhan gerak seluas-luasnya dan mengajarkan tata cara hidup sehat. 

5.2.3 Sekolah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

kondisi kesegaran jasmani anak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

prestasi belajar.. 

5.2.4 Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesegaran jasmani, 

namun demikian sesuai dengan sifat penelitian itu sendiri yang dinamis 

dari waktu ke waktu, maka perlu adanya upaya penelitian lebih lanjut. 
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Surat Keputusan Pembimbing 
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Lampiran.3 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran.4 

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran.5 

JADWAL PENELITIAN 

NO HARI/ TANGGAL MATERI 
KELOMPOK control 

MATERI 
KELOMPOK 
eksperimen 

WAKTU 
 

1.  Sabtu, 9 maret 2013 Pre tes Pre tes 10.00 s/d 
selesai 

2. Selasa, 19 maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

3. Rabu, 20 maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

4. Kamis, 21maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

5. Jumat,22 maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

6. Sabtu,23 maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

7. Senin,25 maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

8. Selasa,26 maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

9. Rabu,27 maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

10. Kamis,28 maret 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

11. Senin, 1 april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

12. Selasa, 2 april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

13. Rabu,3 april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

14. Kamis,4 april 2013 Pemanasan Pemanasan 14.00 s/d 15.00 
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Lampiran.6 

 

Latihan SKJ 2012 Latihan senam 
aerobik 

15. Senin,8 april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

16. Selasa,9 april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

17. Rabu,10 april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

18 Senin,15april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

19 Selasa,16 april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

20 Rabu,17 april 2013 Pemanasan 
Latihan SKJ 2012 

Pemanasan 
Latihan senam 

aerobik 

14.00 s/d 15.00 

21 Sabtu,20 april 2013 Post tes Post tes 09.00 s/d 
selesai 
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DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN 

 

no no tes nama 

1 1 Adalia Fortunisa 

2 2 Alfa Riza Intan S 

3 3 andeas putri 

4 4 anisa roslin 

5 5 Atin Riyandini 

6 6 Ayu Chetho P 

7 7 Cahya Safika 

8 8 Carmeliyta Revi N 

9 9 chindy ayu h 

10 10 Destia Dhochma S 

11 11 Devi Nuraeni 

12 12 Devina Fathin N 

13 13 Eka Fitri Handayani 

14 14 Eunike Merakati A 

15 15 Fitroh Dwi R   

16 16 Kartika Candra M 

17 17 Laras Orlenda 

18 18 Mardiana Rahayu 

19 19 Michailly Rizky 

20 20 Mudita Kentaka 
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21 21 Nadya Prameswari 

22 22 nelis fadhilah 

23 23 Nova Yuliana Dewi 

24 24 Novita Tri N 

25 25 omi rosiana 

26 26 Paras Metta S 

27 27 Ratri Firda M 

28 28 Reta Ayi S 

29 29 Rizma Ayu N 

30 30 Saras Anggita 

31 31 Sekar ayu n 

32 32 Syahfana Nur A 

33 33 Syifa Yuinsa Y 

34 34 Ukuwah Catur W 

35 35 Ummu Dias K 

36 36 vinda putri amalia 

37 37 Widya Puspitasari 

38 38 Yasminda Virdaus 

39 39 Yonanda Salsabila 

40 40 Zaqya Risda R 
 

 

 

 

 

 

Lampiran.7 
RANGKAIAN TES TKJI UMUR 13-15 TAHUN 

 
1. Tes Lari Cepat 50 Meter 
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a. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kecepatan. 

b. Alat/ fasilitas:1) Lintasan lurus, rata dan tidak licin jarak antara garis start 

dan finish 50 meter, dan masih mempunyai lintasan lanjutan, 2) Bendera 

start, 3) Peluit, 4) Tiang pancang, 5) Stopwatc, 6) formulir dan alat tulis 

c. Petugas tes: 1) petugas keberangkatan, 2) pengukur waktu merangkap 

pencatat hasil. 

d. Pelaksanaan: 1) Testi berdiri di belakang garis start dengan sikap start 

berdiri, pada waktu diberi aba- aba “ya”, testi lari ke depan secepat 

mungkin untuk menempuh jarak 50 meter. Pada saat testi menyentuh/ 

melewati garis finish, stop watch dihentikan. Kesempatan lari diulang 

apabila : a) Pelari mencuri start dan berlari diluar lintasan.b) Pelari 

terganggu oleh pelari lainnya. 

 

 

 

 

            

      Gambar 1 

    Posisi star lari 50 meter (Depdiknas, 1999:7) 

e. Pencatat hasil: Skor hasil test yaitu waktu yang dicapai oleh pelari untuk 

menempuh jarak 50 meter. Waktu dicatat sampai persepuluh detik. 

2.  Test Angkat Gantung Siku Tekuk untuk Puteri 
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a. Tujuan dari test ini adalah untuk mengukur kekuatan bahu dan daya 

tahan otot lengan dan otot bahu. Adapun prosedur pelaksanaan  

pengukuran test angkat tubuh adalah sebagai berikut: 

b. Alat / fasilitas :1) Lantai yang rata dan bersih, 2) Palang tunggal yang 

dapat diatur tinggi rendahnya sesuai dengan peserta.palang pegangan 

terbuat dari besi berdiameter ¾ inci, 3) Stopwatch, 4) Serbuk kapur atau 

magnesium karbonat; 

c. Petugas tes terdiri dari :1) Pengamat waktu, 2) Penghitung gerakan 

merangkap pencatat hasil 

d. Pelaksanaan : 1) Palang tunggal dipasang dengan ketinggian sedikit diatas 

kepala peserta. 2) Sikap permulaan: Peserta berdiri dibawahpalang 

tunggal, kedua tangan berpegangan pada palang selebar bahu, pegangan 

telapak tangan menghadap kebelakang.3) Garakan: Dengan bantuan 

tolakan kedua kaki, peserta melompat ke atas sampai mencapai sikap 

bergantung siku tekuk, dagu berada diatas palang tunggal. Sikap tersebut 

di pertahankan selama mungkin. 

 

 

 

  

Gambar 2  

Sikap permulaan dan sikap gantung siku tekuk (Depdiknas, 1999:12) 
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e. Pencatat hasil : hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh 

peserta untuk mempertahankan sikap tersebut di atas, dalam satuan 

waktu detik. Dengan demikian: peserta yang tidak dapat melakukan 

sikap di atas dinyatakan gagal, hasilnya ditulis dengan angka 0 (nol). 

3. Test Sit- Up Selama 30 Detik 

a. Tujuan dari test ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya 

tahan otot perut. Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes  Sit-

up  selama 30 detik adalah sebagai berikut : 

b. Alat / fasilitas :1) Lantai / lapangan rumput yang rata dan bersih.2) 

Stop watch.3) Alat tulis.4) Alas/tikar/matras jika diperlukan 

c. Pelaksanaan : 1) Testi berbaring terlentang di atas lantai / rumput, 

kedua lutut ditekuk + 90. Kedua tangan dilipat dan diletakkan di 

belakang kepala, dengan jari tangan saling berkaitan dan kedua 

tangan menyentuh lantai.2) Salah seorang teman testi membantu 

memegang dan menekan kedua pergelangan kaki, agar kaki testi tidak 

terangkat.3) Pada aba-aba ”ya”, testi bergerak mengambil sikap 

duduk, kemudian kembali kesikap semula. Lakukan gerakan itu 

berulang-ulang dengan cepat tanpa istirahat selama waktu 30 detik. 

Gerakan itu gagal apabila : a) Kedua tangan lepas, sehingga jari-jarinya 

tidak terjalin.b) Kedua tungkai ditekuk lebih 90. c) Kedua siku tidak 

menyentuh paha. 
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Gambar 3 

Sikap Permulaan dan posisi jari- jari pada saat test sit up 

 (Depdiknas, 1999:14) 

 

 

 

Gambar 4 

 Sikap duduk dan pada saat mengangkat badan (Depdiknas, 1999:15) 

 

d. Pencatat hasil: 1) Hasil dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan 

baring duduk yang dapat dilakukan dengan sempurna selama 30 

detik.2) Peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk 

ini,diberi nilai 0 (nol). 

4. Test Loncat Tegak (Vertikal Jumping) 

a. Test ini bertujuan untuk mengukur daya ledak (power) otot tungkai. 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes loncat tegak (vertikal 

jumping) adalah sebagai berikut :  
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b. Alat / fasilitas : 1) Serbuk kapur.2) Alat tulis.3)Alat penghapus papan 

tulis.4) Papan berskala centi meter, warna gelap, berukuran 30 x 150 

cm, dipasang dinding yang rata atau tiang. Jarak antara lantai dengan 

0 (nol) pada skala yaitu 150 cm. 

c. Pelaksanaan: 1) Testi berdiri tegak dekat dinding, bertumpu pada 

kedua kaki dengan salah satu lengan yang berada didekat dinding 

diluruskan keatas, ditempelkan pada papan skala sehingga 

meninggalkan bekas raihan jarinya.  

 

 

 

 

Gambar 5 

 Sikap awal pada test vertical jump (Depdiknas, 1999:18) 

2) Testi mengambil sikap awalan dengan membengkokkan kedua 

lutut dan kemudian meloncat setinggi mungkin dan sambil 

menepuk papan skala dengan tangan terdekat sehingga 

meninggalkan  bekas pada papan skala selanjutnya mendarat 

dengan kedua kaki. 
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Gambar 6 

Sikap aba- aba  dan sikap melompat pada test vertical jump  

(Depdiknas, (1999:19) 

d. Pencatat hasil : Ambil tinggi raihan yang tertinggi dari ketiga loncatan 

tersebut, sebagai hasil tes loncat tegak. Hasil loncat tegak diperoleh 

dengan cara hasil raihan tertinggi dari salah satu loncatan tersebut 

dikurangi tinggi raihan tanpa loncatan. 

5. Test Lari 600 Meter  

a. Test ini bertujuan untuk mengukur daya tahan kardiorespiratori. 

Adapun prosedur pelaksanaan pengukuran tes lari jauh 600 meter 

adalah sebagai berikut :  

b. Alat / fasilitas : 1) Lapangan yang rata atau lintasan dengan jarak 600 

meter.2) Stop watch. 3) Bendera start. 4) Peluit. 5) Tiang pancang. 6) 

Alat tulis  

c.  Petugas tes terdiri dari : 1) Petugas keberangkatan. 2) Pengukur 

waktu. 3) Pencatat hasil. 4) Pembantu umum 

d. Pelaksanaan : 1) Testi berdiri dibelakang garis start. Pada aba-aba 

“siap” testi mengambil sikap start berdiri untuk siap lari. 2) Pada aba-

aba “ya”, testi lari menuju  garis finish dengan menempuh jarak 600 

meter. 3) Bila ada testi yang mencuri start, maka testi tersebut dapat 

mengulangi tes tersebut. 
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Gambar 9 

 Posisi start lari 600 meter 

e. Pencatat hasil: 1) Pengambilan waktu dilakukan mulai saat bendera 

diangkat sampai pelari tepat melintas garis finish. 2) Hasil yang di 

catat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk menempuh jarak 

600 meter.waktu di catat dalam satuan menit dan detik. 3) Contoh 

penulisan seorang pelari dengan hasil waktu 3 menit 12 detik di tulis 

3’12”. 

Agar pelaksanaan berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan yang diinginkan perlu memperhatikan petunjuk penyelenggaraan tes 

antara lain:  

1) Prinsip Dasar 

a) Seluruh butir tes harus dilaksanakan dalam satuan waktu tanpa terputus. 

b) Tenggang waktu yang terjadi pada perpindahan pelaksanaan butir tes ke 

butir tes berikutnya tidak lebih dari 3 menit. 

c) Urutan pelaksanaan butir tes harus sesuai ketentuan, tidak boleh diacak. 

2) Mengatur penyelenggara tes 

a)  Prasarana 
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Prasarana lapangan untuk menyelenggarakan tes 50 meter maupun lari 600 

meter. Jalan atau lorong dapat juga dipergunakan untuk tes lari, asal aman 

dari gangguan lalu lintas. Butir tes gantung siku tekuk, baring duduk dan 

loncat tegak tidak membutuhkan lapangan luas dan khusus asal semua butir 

dapat dilaksanakan pda tempat yang berdekatan. 

b) Peserta  

Jumlah peserta tes harus diketahui barapa jumlah peserta putri. hal ini ada 

kaitannya dengan pengaturan pelaksanaan.   

c) Waktu 

Pertimbangan waktu yang tersedia dengan jumlah peserta untuk 

pengaturan pelaksanaan tes. 

d) Petugas 

Sesuai dengan jumlah peralatan tes yang ada, maka jumlah petugas yang 

diperlukan minimal sama dengan jumlah tersebut. Setiap petugas tetap 

bertugas pada satu butir tes. Beberapa orang petugas tambahan masih perlu 

disiapkan. 
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Lampiran  8 
 
 

HASIL PENGAMBILAN DATA TES AWAL 
TES KESEGARAN JASMANI UNTUK ANAK UMUR 13-15 TAHUN  

PADA SISWA PUTRI SMP N 2 PURBALINGGA 
TAHUN 2013/2014 

 

 

NO NAMA LARI 50M 
 

GANTUNG 
SIKU/TUBU

H 

BARIN
G 

DUDUK 

LONCA
T 

TEGAK 

LARI 
600M 

 
  

1 Fitroh Dwi R 8,70” 33,03” 19 35 4’32”   
2 Destia Dhochma S 9,29” 10,47” 22 29 4’17”   
3 Ratri Firda M 8,92” 10,56” 28 33 4,23”   
4 Syifa Yuinsa Y 8,73” 11,87” 26 31 4,39”   
5 Sekar Ayu Novanda  8,98” 44,16” 22 28 4,35”   
6 Nadya Prameswari 8,87” 12,72” 26 37 4,49”   
7 Kartika Candra M 9,13” 11,42” 19 34 4,39”   
8 Vinda Putri Amalia 9,12” 17,94” 22 31 5,47”   
9 Annisa Roslin 9,47” 14,37” 18 32 4,42”   

10 Nova Yuliana Dewi 8,70” 11,47” 12 38 5,06”   
11 Zaqya Risda R 9,03” 12,72” 26 34 4,90”   
12 Omi Rosiana 8,66” 20,73” 15 35 5’07”   
13 Andheas Putri V 8,90” 17,12” 15 29 4’51”   
14 Devina Fathin N 9,19” 8,76” 21 27 4,31”   
15 Carmeliyta Revi N 9,22” 11,47” 16 31 5,17”   
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16 Nelis Fadhila R 9,90” 11,72” 13 33 5,03”   
17 Adelia Fortunisa 10,07” 12,78” 26 38 5,00”   
18 Laras Orlenda 9,04” 10,88” 17 31 4,59”   
19 Yonanda Salsabila 10,42” 9,37” 22 30 6,39”   
20 Mardiana Rahayu 9,99” 4,22” 10 34 6,12”   
21 Alfa Riza Intan S 9,42” 8,43” 12 31 5,12”   
22 Devi Nuraeni 9,22” 1,31” 29 25 6,17”   
23 Yasminda Virdaus 10,11” 2,82” 12 25 5,29”   
24 Eunike Merakati A 9,90” 9,08” 17 31 6,13   
25 Ayu Cetho P 8,08” 9,03” 10 28 5,12”   
26 Paras Metta S 8,98” 2,65” 11 32 5,25”   
27 Widya Puspitasari 10,59” 1,38” 21 25 5,26”   
28 Eka Fitri Handayani 10,41” 9,26” 15 24 5,13”  
29 Syahfana Nur A 10,00” 2,37” 23 28 5,60”  
30 Cahya Safika 11,40” 5,79” 21 20 5,40”  
31 Mudita Kentaka S 11,98” 1,00” 10 23 4,30”  
32 Saras Anggita 9,72” 1,25” 18 23 5,45”   
33 Novita Tri N 10,41” 1,00” 20 25 6,39’ 
34 Rizma Ayu N 9,69” 1,00” 4 27 4,49” 
35 Ummu Dias K 10,79” 6,62” 18 28 6,00” 
36 Atin Riyandini 10,72” 1,01” 6 27 6,17” 
37 Reta Avi S 9,52” 2,01” 11 25 6,11 
38 Michailly Rizky 10,32” 3,93” 4 30 6,01” 

39 Cindy Ayu H 11,16” 1,50” 9 25 5,48” 

40 Ukuwah Catur W 10,37” 1,00” 14 29 6,10 
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Lampiran.9 
RANKING TES YANG DIPASANGKAN DENGAN RUMUS ABBA 

 

 

NO RUMUS NAMA 
ABBA 

1 A Fitroh Dwi R   
2 B Destia Dhochma S 
3 B Ratri Firda M 
4 A Syifa Yuinsa Y 
5 A Sekar Ayu Novanda  
6 B Nadya Prameswari 
7 B Kartika Candra M 
8 A Vinda Putri Amalia 
9 A Annisa Roslin 

10 B Nova Yuliana Dewi 
11 B Zaqya Risda R 
12 A Zaqya Risda R 
13 A Andheas Putri V 
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14 B Devina Fathin N 
15 B Carmeliyta Revi N 
16 A Nelis Fadhila R 
17 A Adalia Fortunisa 
18 B Laras Orlenda 
19 B Yonanda Salsabila 
20 A Mardiana Rahayu 

 

 

 

 

 

 

21 A 
Alfa Riza Intan S 

22 B 
Devi Nuraeni 

23 B 
Yasminda Virdaus 

24 A 
Eunike Merakati A 

25 A 
Ayu Chetho P 

26 B 
Paras Metta S 

27 B 
Widya Puspitasari 

28 A 
Eka Fitri Handayani 

29 A 
Syahfana Nur A 

30 B 
Cahya Safika 

31 B 
Mudita Kentaka 

32 A 
Saras Anggita 

33 A 
Novita Tri N 
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34 B 
Rizma Ayu N 

35 B 
Ummu Dias K 

36 A 
Atin Riyandini 

37 A 
Reta Ayi S 

38 B 
Michailly Rizky 

39 B 
Chindy Ayu H 

40 A 
Ukuwah Catur W 

 

 

 

 

Lampiran.10 
HASIL PENGAMBILAN DATA TES AKHIR 

TES KESEGARAN JASMANI UNTUK ANAK UMUR 13-15 TAHUN  
PADA SISWA PUTRI SMP N 2 PURBALINGGA 

TAHUN 2013/2014 
 

Kelompok Eksperimen 1 

NO NAMA LARI 50 
M 

GANTUNG 
SIKU 

BARING 
DUDUK 

LONCAT 
TEGAK 

LARI 
600M 

1 Fitroh Dwi R   7,91 37,07 26 36 3,53 

2 Syifa Yuinsa Y 7,47 16,48 20 33 3,25 

3 Sekar Ayu Novanda  7,50 26,38 23 32 3,45 

4 Vinda Putri Amalia 8,47 21,52 20 32 3,57 

5 Annisa Roslin 8,69 6,63 22 35 3,53 

6 Zaqya Risda R 8,01 12,00 14 30 4,00 

7 Andheas Putri V 8,37 15,00 18 30 6,00 

8 Nelis Fadhila R 8,87 19,32 15 31 3,15 

9 Adalia Fortunisa 9,13 14,00 15 32 4,59 
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10 Mardiana Rahayu 7,27 12,5 13 29 5,20 

11 Alfa Riza Intan S 9,62 11,54 14 26 3,42 

12 Eunike Merakati A 8,40 4,97 14 27 3,46 

13 Ayu Chetho P 9,35 12,57 17 26 4,00 

14 Eka Fitri Handayani 9,40 4,40 13 26 3,55 

15 Syahfana Nur A 8,71 18,68 18 20 3,55 

16 Saras Anggita 8,87 9,52 10 29 3,52 

17 Novita Tri N 9,56 2,86 13 28 4,57 

18 Atin Riyandini 10,00 4,60 13 30 6,33 

19 Reta Ayi S 8,91 1,73 13 24 4,58 

20 Ukuwah Catur W 9,31 2,67 13 28 4,52 
 

 

 

Kelompok eksperimen 2 

 

NO NAMA LARI 50 M GANTUNG 
SIKU 

BARING 
DUDUK 

LONCAT 
TEGAK LARI 600M 

1 Destia Dhochma S 8,06 26,80 19 44 3,05 
2 Ratri Firda M 9,19 24,86 20 32 3,23 
3 Nadya Prameswari 8,58 18,00 21 36 3,00 
4 Kartika Candra M 8,65 19,45 20 37 3,37 
5 Nova Yuliana Dewi 8,21 11,30 21 36 3,25 
6 Zaqya Risda R 9,21 10,97 20 31 3,47 
7 Devina Fathin N 8,25 19,60 18 29 3,00 
8 Carmeliyta Revi N 8,31 6,91 20 29 5,73 
9 Laras Orlenda 10,56 7,31 12 39 3,30 
10 Yonanda Salsabila 8,56 20,36 21 39 10,00 
11 Devi Nuraeni 9,12 12,30 17 29 3,50 
12 Yasminda Virdaus 9,44 5,80 14 26 3,50 
13 Paras Metta S 9,81 2,00 20 23 3,51 
14 Widya Puspitasari 9,37 1,20 13 32 3,43 
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15 Cahya Safika 9,30 5,42 18 24 3,55 
16 Mudita Kentaka 9,35 12,57 17 26 4,00 
17 Rizma Ayu N 9,19 8,76 21 27 4,31 
18 Ummu Dias K 7,80 18,00 16 28 9,10 
19 Michailly Rizky 9,28 2,49 16 27 4,58 
20 Chindy Ayu H 10,00 1,17 13 28 4,57 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lampiran.11 

HASIL PENGAMBILAN DATA TES AWAL DAN TES AKHIR 
TES KESEGARAN JASMANI UNTUK ANAK UMUR 13-15 TAHUN  

PADA SISWA PUTRI SMP N 2 PURBALINGGA 
TAHUN 2013/2014 

 

Kelompok Eksperimen 1 

NO NAMA pretest post test 

1 Fitroh Dwi R   18 19 
2 Syifa Yuinsa Y 17 19 
3 Sekar Ayu Novanda  17 17 
4 Vinda Putri Amalia 15 16 
5 Annisa Roslin 15 19 
6 Zaqya Risda R 14 18 
7 Andheas Putri V 14 16 
8 Nelis Fadhila R 14 16 
9 Adalia Fortunisa 14 14 
10 Mardiana Rahayu 13 14 
11 Alfa Riza Intan S 13 15 
12 Eunike Merakati A 13 16 
13 Ayu Chetho P 12 17 
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14 Eka Fitri Handayani 11 15 
15 Syahfana Nur A 11 14 
16 Saras Anggita 11 12 
17 Novita Tri N 11 12 
18 Atin Riyandini 11 14 
19 Reta Ayi S 11 15 
20 Ukuwah Catur W 10 13 

Jumlah 265 311 
rata-rata 13.25 15.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Eksperimen 2 

NO NAMA pre test post tes 

1 Destia Dhochma S 18 13 
2 Ratri Firda M 17 17 
3 Nadya Prameswari 16 20 
4 Kartika Candra M 16 18 
5 Nova Yuliana Dewi 15 15 
6 Zaqya Risda R 15 18 
7 Devina Fathin N 14 16 
8 Carmeliyta Revi N 14 18 
9 Laras Orlenda 14 17 
10 Yonanda Salsabila 13 15 
11 Devi Nuraeni 13 12 
12 Yasminda Virdaus 13 14 
13 Paras Metta S 12 14 
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14 Widya Puspitasari 11 14 
15 Cahya Safika 11 14 
16 Mudita Kentaka 11 14 
17 Rizma Ayu N 11 11 
18 Ummu Dias K 11 15 
19 Michailly Rizky 11 14 
20 Chindy Ayu H 10 13 

Jumlah 266 302 
rata-rata 13.3 15.1 

 

 

 

 

 

 

Lampiran.12 
HASIL ANALISIS DATA 

 
Uji Normalitas data post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pree Aerobik Post Aerobik Pree SKJ Post SKJ 

N 20 20 20 20 

Normal Parametersa Mean 13.2500 15.5500 13.3000 15.1000 

Std. Deviation 2.31414 2.16370 2.31926 2.29186 

Most Extreme Differences Absolute .185 .118 .189 .184 

Positive .185 .118 .189 .184 

Negative -.115 -.095 -.111 -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z .825 .526 .847 .825 

Asymp. Sig. (2-tailed) .504 .945 .470 .505 

a. Test distribution is Normal.     

      

Dari hasil uji Normalitas di atas, diperoleh nilai kolmogorof smirnov untuk data 

sebelum latihan dengan senam aerobik sebesar 0,825 dengan probabilitas (0,504) 
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> 0,05, yang berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal.  Untuk data setelah 

latihan dengan senam aerobik diperoleh nilai kolmogorof smirnov sebesar 0,526 

dengan probabilitas (0,945) > 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi 

normal. Besarnya nilai kolmogorof smirnov untuk data sebelum latihan dengan 

senam SKJ adalah 0,847 dengan probabilitas (0,470) > 0,05, yang berarti data 

tersebut berdistribusi normal. Untuk data diperoleh nilai kolmogorof smirnov 
setelah latihan dengan senam SKJ sebesar 0,825 dengan probabilitas (0,505) > 

0,05, yang berarti data tersebut juga berdistribusi normal. Berdasarkan analisis 

tersebut menunjukkan bahwa keempat data tersebut berdistribusi normal, maka dapat 

digunakan statistik parametrik untuk pengujian hipotesis selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan Lampiran.12 

Uji Homogenitas data post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Descriptives 

  

N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum   Lower Bound Upper Bound 

Data 

Aero

bik 

1 20 13.2500 2.31414 .51746 12.1669 14.3331 10.00 18.00 

2 20 15.5500 2.16370 .48382 14.5374 16.5626 12.00 19.00 

Total 40 14.4000 2.49923 .39516 13.6007 15.1993 10.00 19.00 

Data 

SKJ 

1 20 13.3000 2.31926 .51860 12.2146 14.3854 10.00 18.00 

2 20 15.1000 2.29186 .51248 14.0274 16.1726 11.00 20.00 

Total 40 14.2000 2.45158 .38763 13.4159 14.9841 10.00 20.00 



80 
 

 

Data Aerobik .100 1 38 .753 

Data SKJ .063 1 38 .803 

 
Dari hasil uji Homogenitas di atas, diperoleh nilai chi kuadrat untuk kelompok 

eksperimen sebesar 0.100 dengan probabilitas (0.753) > 0,05 dan untuk data 

kelompok kontrol sebesar 0.063 dengan probabilitas (0.803) > 0,05, yang berarti 

data  tersebut homogen atau mempunyai varians yang sama. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Data Aerobik Between Groups 52.900 1 52.900 10.541 .002 

Within Groups 190.700 38 5.018   

Total 243.600 39    

Data SKJ Between Groups 32.400 1 32.400 6.095 .018 

Within Groups 202.000 38 5.316   

Total 234.400 39    
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Lanjutan Lampiran 12 

Hasil Uji T-Test 
 

 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pree Aerobik 13.2500 20 2.31414 .51746 

Post Aerobik 15.5500 20 2.16370 .48382 

Pair 2 Pree SKJ 13.3000 20 2.31926 .51860 

Post SKJ 15.1000 20 2.29186 .51248 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pree Aerobik & Post Aerobik 20 .791 .000 

Pair 2 Pree SKJ & Post SKJ 20 .558 .010 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 
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Dari tabel diatas terlihat hasil nilai thitung sebelum latihan dengan senam aerobik 

dan setelah latihan dengan senam aerobik sebesar -7,071 dengan probabilitas 

0,000, karena probabilitas <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan latihan dengan senam aerobic Nilai thitung sebelum latihan dengan 

senam SKJ dan setelah latihan dengan senam SKJ sebesar -3,715 dengan 

probabilitas 0,001, karena probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pree 

Aerobik 

- Post 

Aerobik 

-2.30000 1.45458 .32525 -2.98076 -1.61924 -7.071 19 .000 

Pair 2 Pree 

SKJ - 

Post 

SKJ 

-1.80000 2.16673 .48450 -2.81406 -.78594 -3.715 19 .001 
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Lampiran 13 

PROGRAM LATIHAN 

PROGRAM LATIHAN 

NO HARI/TANGGAL 
MATERI 

EKSPERIMEN 
1 

KET 
MATERI 

EKSPERIM 
2 

KET WAKTU 

1 
 
 
2 
 

SELASA/19-03-13 
 
 
RABU/20-03-13 
 

Pemanasan 
 
 
 

Di lakukan 
secara 
bersama-sama 
antara kedua 
eksperimen 

Pemanasan 
 
 
 

Di lakukan 
secara 
bersama-sama 
antara kedua 
eksperimen 

5 menit 
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3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

 
8 

 
KAMIS/21-03-13 
 
 
JUMAT/22-03-13 
 
 
SENIN/25-03-13 
 
 
SELASA/26-03-13 
 
 
RABU/27-03-13 

 
KAMIS/28-03-13 

 
Latihan SKJ 2012 

 
Latihan yang 
dilakukan tim 

SKJ 2012 
sebanyak 2x 
pengulangan 

 
Pemanasan 

 
 
 
 

Inti 
 
 
 
 

Pendinginan 

 
Melakukan 
pemanasan 

senam aerobic 
selama 5 menit 

 
Melakukan 
gerakan inti 

senam aerobic 
selama 20 

menit 
 

Melakukan 
pendinginan 

selama 5 menit 
 

30 menit 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

SENIN/01-04-13 

SELASA/02-04-13 

RABU/03-04-13 

KAMIS/04-04-13 

SENIN/08-04-13 

SELASA/09-04-13 

RABU/10-04-13 

Pemanasan 
 
 
 

Di lakukan 
secara 
bersama-sama 
antara kedua 
eksperimen 

Pemanasan 
 
 
 

Di lakukan 
secara 
bersama-sama 
antara kedua 
eksperimen 

5 menit 

 
Latihan SKJ 2012 

 
Latihan yang 
dilakukan tim 

SKJ 2012 
sebanyak 3x 
pengulangan 

 
Pemanasan 

 
 
 
 
 

inti 
 
 
 

pendinginan 

 
Melakukan 
pemanasan 

senam aerobic 
selama 15 

menit 
 

Melakukan 
gerakan inti 

senam aerobic 
selama 25 

menit 
 

Melakukan 
pendinginan 

selama 5 menit 
 

45 menit 

16 KAMIS/11-04-13 Pemanasan 
 
 
 

Di lakukan 
secara 
bersama-sama 
antara kedua 
eksperimen 

Pemanasan 
 
 
 

Di lakukan 
secara 
bersama-sama 
antara kedua 
eksperimen 

5 menit 
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Lampiran 14 

RANGKAIAN GERAKAN 
SENAM AEROBIK 

 
 

Rangkaian 
Gerak Hitungan Gerakan Kaki Gerakan 

Tangan Keterangan 

Inti 1 (2x8) 
 

1-2      (1) 
3-4 
5-6 
7-8 
 
1-4 (2) 
5-6 
 
7-8 

Grapevine 
kanan 
Single step kiri 
Grapevine kiri 
Single step 
kanan 
 
V step kanan 
Side touch 
kanan 
 
Side touch kiri 

Pectoral tangan 
kanan 
Pectoral kedua 
tangan 
Pectoral tangan 
kanan 
Pectoral kedua 
tangan 
 
C hand kedua 
tangan 
C hand kiri + 
busur panah 
kanan 
C hand kanan + 
busur panah kiri 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

SENIN/15-04-13 

 

SELASA/16-04-13 

 

RABU/17-04-13 

 
Latihan SKJ 2012 

 
Latihan yang 
dilakukan tim 

SKJ 2012 
sebanyak 4x 
pengulangan 

 
Pemanasan 

 
 
 
 

Inti 
 
 
 
 

Pendinginan 

 
Melakukan 
pemanasan 

senam aerobic 
selama 

20menit 
 

Melakukan 
gerakan inti 

senam aerobic 
selama 30 

menit 
 

Melakukan 
pendinginan 

selama 
10menit 

 

60 menit 
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Rangkaian 
Gerak Hitungan Gerakan Kaki Gerakan 

Tangan Keterangan 

Inti 2 (2x8) 
 

1-4      (1) 
 
5-8 
 
1-2      (2) 
 
3-4 
 
5-6 
7-8 

Maju angkat 
paha bergantian 
Lunge 
bergantian 
 
Grapevine 
diagonal kanan 
belakang 
Grapevine 
diagonal kiri 
belakang 
Mambo kaki 
kanan 
Mambo kaki 
kiri 
 

Covering tinju 
depan kedua 
tangan 
Pectoral kedua 
tangan 
 
Tinju sejajar 
bahu kanan 
Tinju sejajar 
bahu kiri 
L hand kanan 
L hand kiri 

 

Inti 3 (2x8) 1-2     (1) 
 
3-4 
 
5-8 
 
 
 
1-2     (2) 
3-4 
5-6 
 
7-8 

Grapevine 
kanan diagonal 
depan 
Grapevine kiri 
diagonal depan 
Single step zig – 
zag diagonal 
mundur kanan 
kiri  
 
Knee up kanan 
depan 
Knee up kiri 
depan 
Buka paha ke 
samping kanan 
Buka paha ke 
samping kiri 
 

Pompa kanan 
naik  
 
Pompa kiri naik  
 
Pompa kedua 
tangan naik 
 
 
Dorong kedua 
tangan ke depan  
Kedua tangan di 
samping paha 
Kedua tangan 
lurus disamping 
badan sejajar 
bahu 
(digoyangkan) 

 

Inti 4 (2x8) 1-2     (1) 
3-6 
 
7–8 
 
1-2     (2) 
3-6 
 
7-8 

Grapevine 
kanan 
Single step kiri 
(samping) 
Single berputar 
 
Grapevine kiri 
Single step 
kanan 

V hand kanan 
V hand kedua 
tangan 
 
Pull up 
 
V hand kiri 
V hand kedua 
tangan 
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Rangkaian 
Gerak Hitungan Gerakan Kaki Gerakan 

Tangan Keterangan 

(samping) 
Single berputar 

 
Pull up 

Inti 5 (2x8) 1-4      (1) 
 
 
 
 
 
5-8 
 
1-2     (2) 
 
3-4 
 
5-6 
7-8 

Single step 
kanan - kiri 
 
 
 
 
 
Grapevine 
kanan - kiri 
 
Maju ke depan, 
angkat paha kiri 
Mundur ke 
belakang, 
angkat paha 
kanan 
Idem hitungan 1 
- 2 
Idem hitungan 3 
– 4 

Tangan kanan 
pect luar (1), 
Tangan kiri pect 
luar (2), Tangan 
kanan pect dalam 
(3), Tangan kiri 
pect dalam (4) 
Pectoral kedua 
tangan 
 
Covering hand 
kedua tangan 
digoyangkan ke 
atas & bawah 
(1,3,5,7), tepuk 
tangan (2,4,6,8) 

 

Inti 6 (2x8) 1-4      (1) 
 
 
5-6 
 
 
7-8 
 
 
 
1-3      (2) 
 
4 
 
5-7 
 
8 

V step kanan 
 
 
side touch 
kanan (2) 
 
 
side touch kiri  
(2) 
 
 
 
side touch 
kanan (3) 
 
angkat paha 
kanan ke dalam 
side touch kiri 
(3) 
 
angkat paha kiri 
ke dalam 

Gerakkan lengan 
bawah bergantian 
kanan – kiri 
Buka tutup kedua 
tangan di 
pinggang kanan 
Buka tutup kedua 
tangan di 
pinggang kiri 
 
Tinju kanan ke 
arah kiri 
Putar lengan 
kanan ke dalam 
Tinju kanan ke 
arah kiri 
Putar lengan 
kanan ke dalam 
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Rangkaian 
Gerak Hitungan Gerakan Kaki Gerakan 

Tangan Keterangan 

Inti 1 (2x8) 
 

1-2      (1) 
3-4 
5-6 
7-8 
 
1-4      (2) 
 
 
7-8 

Grapevine 
kanan 
Side touch kiri 
Grapevine kiri 
Side touch 
kanan 
 
V step depan 
 
 
V step belakang 

Silahkan kanan 
V hand kanan 
Silahkan kiri 
V hand kiri 
 
V hand kedua 
tangan atas 
bergerak 
bergantian 
V hand kedua 
tangan bawah 
bergerak 
bergantian 
 

 

Inti 2 (2x8) 
 

1-4      (1) 
 
5-8 
 
1-2      (2) 
 
3-4 
 
5-6 
7-8 

 Covering tinju 
depan kedua 
tangan 
Pectoral kedua 
tangan 
 
Tinju sejajar 
bahu kanan 
Tinju sejajar 
bahu kiri 
L hand kanan 
L hand kiri 

 

Inti 3 (2x8) 1-2     (1) 
 
3-4 
 
5-8 
 
 
 
1-2     (2) 
3-4 
5-6 
 
7-8 

 Pompa kanan 
naik  
 
Pompa kiri naik  
 
Pompa kedua 
tangan naik 
 
 
Dorong kedua 
tangan ke depan  
Kedua tangan di 
samping paha 
Kedua tangan 
lurus disamping 
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Rangkaian 
Gerak Hitungan Gerakan Kaki Gerakan 

Tangan Keterangan 

badan sejajar 
bahu 
(digoyangkan) 

Inti 4 (2x8) 1-2     (1) 
3-6 
 
7–8 
 
1-2     (2) 
3-6 
 
7-8 

 V hand kanan 
V hand kedua 
tangan 
 
Pull up 
 
V hand kiri 
V hand kedua 
tangan 
 
Pull up 

 

Inti 5 (2x8) 1-4      (1) 
 
 
 
 
 
5-8 
 
1-2     (2) 
 
3-4 
 
5-6 
7-8 

 Tangan kanan 
pect luar (1), 
Tangan kiri pect 
luar (2), Tangan 
kanan pect dalam 
(3), Tangan kiri 
pect dalam (4) 
Pectoral kedua 
tangan 
 
Covering hand 
kedua tangan 
digoyangkan ke 
atas & bawah 
(1,3,5,7), tepuk 
tangan (2,4,6,8) 

 

Inti 6 (2x8) 1-4      (1) 
 
 
5-6 
 
 
7-8 
 
 
 
1-3      (2) 
 
4 
 

 Gerakkan lengan 
bawah bergantian 
kanan – kiri 
Buka tutup kedua 
tangan di 
pinggang kanan 
Buka tutup kedua 
tangan di 
pinggang kiri 
 
Tinju kanan ke 
arah kiri 
Putar lengan 
kanan ke dalam 
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Rangkaian 
Gerak Hitungan Gerakan Kaki Gerakan 

Tangan Keterangan 

5-7 
 
8 

Tinju kanan ke 
arah kiri 
Putar lengan 
kanan ke dalam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 15 

GERAKAN SENAM KEBUGARAN JASMANI 2012 
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Lampiran 16 
PETUGAS PEMBANTU PENELITIAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No. Nama Tugas Keterangan 

1. Margiani Wismayanti Peneliti Mahasiswa FIK 

2. Tirto Saputro Dokumentasi Mahasiswa FIK 

3. Maelini Endri .S, S.Pd Pencatat Jarak Peserta Pelatih Senam  

4. Aristiyanto, S.Pd Pencatat Gantung siku Pelatih Senam  

5. Ircham Nurmajid Pencatat Baring 
Duduk Mahasiswa FIK 

6. Jefri Badrus .S Pencatat loncat tegak Mahasiswa FIK 

7. Annisa Prihantari, S.Pd Pencatat jarak Pelatih Senam  

8. Yunan Primanda, S.Pd Pencatat Jarak Peserta Pelatih Senam  

9. Yusti Dibya R Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 

10. Gilang Nuari P Pencatat Jarak Peserta Mahasiswa FIK 
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Lampiran 17 
DOKUMENTASI 

 
Persiapan dan Pengarahan 

Sumber: Dokumentasi 09/03/2013 

  
Pemanasan sebelum melakukan tes 
Sumber: Dokumentasi 29/09/2011 

 

Lanjutan Lampiran 12 
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Saat melakukan latihan senam kebugaran jasmani 2012 

Sumber: Dokumentasi 18/03/2013 

Saat melakukan latihan senam aerobik 
Sumber: Dokumentasi 18/03/2013 

 
 

Lanjutan Lampiran 12 
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Tes lari 50 meter danTes  Angkat Tubuh  

Sumber: Dokumentasi 20/04/2013 

 
Tes baring duduk 

Sumber : Dokumentasi 20/04/2013 
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Tes lompat tegak 

Sumber : Dokumentasi 20/04/2013 

 
Tes lari 600 meter 

Sumber : Dokumentasi 20/04/2013 
 

Lanjutan Lampiran 12  
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Foto bersama peneliti dan peserta sempel 

Sumber: Dokumentasi penelitian 20/04/2013 

 
Foto sampel kontrol 

Sumber: dokumentasi penelitian 20/04/2013 
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Foto sampel Eksperimen 

Sumber: dokumentasi penelitian 20/04/2013 

 
Peneliti Dan Petugas 
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Peneliti dan Petugas Penelitian 
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