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ABSTRAK 

 

Aswin Priambodo. 2013. Tingkat Kesegaran Jasmani Atlet Putra Bolabasket 

PPLP Jawa Tengah Tahun 2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I : Drs. Margono, M.Kes. Pembimbing II : Priyanto, S.Pd.,M.Pd 

 

Kata kunci : Tingkat Kesegaran Jasmani 

       Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari dengan mudah tanpa merasa lelah berlebihan dan masih 

mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Melalui 

kesegaran jasmani yang baik, bertujuan menciptakan generasi penerus bangsa  

ang unggul dalam segala aspek akan dapat terealisasikan. Permasalahan yang 

dirumuskan adalah bagaimana tingkat kesegaran jasmani atlet bola basket PPLP 

Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kesegaran jasmani atlet putra bolabasket PPLP Jawa Tengah. 

       Populasi dalam penelitian ini adalah atlet bola basket PPLP Jawa Tengah  

yang  berjumlah 12 Atlet. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 atlet.Teknik 

sampling yang digunakan adalah total sampling. Metode pengambilan data  

menggunakan metode survei dengan metode Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

(TKJI) untuk remaja umur 16-19 tahun dan dokumentasi. Analisa yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif persentase.     

Hasil penelitian diperoleh bahwa tes kecepatan dengan lari 60 meter 
menunjukkan nilai 50% kurang dan 50% sedang, tes kekuatan dan ketahanan 
otot lengan dan otot bahu dengan gantung angkat tubuh 60 detik menunjukan 
nilai kurang, tes kekuatan dan ketahanan otot perut dengan baring duduk 60 
detik menunjukan nilai 50% baik dan 50% baik sekali, tes daya ledak atau tenaga 
eksplosif dengan loncat tegak menunjukan nilai baik, tes daya tahan jantung, 
peredaran darah dan pernafasan dengan lari 1200 meter menunjukan nilai 
kurang. Dari hasil rata-rata tes diatas diketahui nilai kurang ada 2 tes, 1 tes 
dengan 50% sedang dan 50% kurang, 1 tes dengan 50% baik dan 50%  baik 
sekali, dan nilai baik ada 1 tes. Dari hasil kelima komponen tes dari Tes 
Kesegaran Jasmani Indonesia untuk remaja umur 16-19 tahun dapat diambil 
rata-rata  bahwa tingkat kesegaran jasmani atlet bola basket PPLP Jawa Tengah 
masuk kategori sedang. 
       Saran : atlet putra bolabasket PPLP Jawa Tengah perlu di tingkatkan latihan 
fisik yang terprogram agar kesegaran jasmani atlet bola basket PPLP Jawa 
Tengah bisa meningkat secara signifikan dan dapat  menunjang prestasi. Atlet 
yang termasuk dalam kategori kurang dan sedang untuk lebih meningkatkan 
kesegaran jasmani mereka agar dapat bermain dengan lebih baik dan mencapai 
kategori baik dan baik sekali kemudian untuk dipertahankan. Saran untuk pelatih 
untuk lebih meningkatkan volume program latihan fisik untuk meningkatkan 
kesegaran jasmani atlet yang lebih baik lagi. Serta perlu diberikan alternatif-
alternatif baru untuk merangsang agar para atlet rajin mengikuti latihan-latihan 
sesuai latihan yang telah diprogramkan, agar dapat meraih prestasi yang 
diharapkan 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Bolabasket merupakan olahraga untuk semua orang, dimainkan baik oleh 

pria maupun wanita dari segala usia dan ukuran tubuh bahkan oleh mereka yang 

duduk di kursi roda. Walaupun banyak manfaat yang didapat dengan bertubuh 

tinggi namun banyak kesempatan bagi para pemain pendek dengan terus 

meningkatkan kualitas fisik dan teknik. Permainanan bola basket juga 

mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat baik secara fisik maupun sosial, hal ini 

dilihat dari banyaknya kompetisi yang digulirkan di tingkat SD, SMP, SMA, 

maupun tingkat perguruan tinggi. Banyaknya kompetisi yang diadakan sepanjang 

tahun menyebabkan para pembina dan pelatih bola basket harus terus 

memperbaiki kualitas teknik para pemainnya,khususnya di PPLP Bola Basket 

Jawa Tengah yang seluruh pemainya sekolah di SMAN 14 Semarang. 

PPLP adalah wadah pembinaan atlet yang tujuannya untuk mengembangkan 

kemampuan atlet dan membentuk atlet untuk persiapan pertandingan daerah 

maupun provinsi khususnya ditingkat pelajar. 

PPLP untuk cabang bola basket sendiri pertama kali dilaksanankan pada 

tahun 2008.PPLP bola basket Jawa Tengah di pusatkan di Kota Semarang 

tepatnya di Gor Satria yang beralamat di Jl. Satria no. 25. 

       PPLP bola basket Jawa tengah dibentuk di bawah naungan Dinpora, 

penanggungjawab dari club ini yaitu Bapak Sukahat , Pelatih kepala club ini di 

pegang oleh Bingan Hedi Kurniawan, manajer sekaligus assistant pelatih yaitu 
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Dodi setiawan, dan kepengurusan PPLP Bola basket di tunjuk langsung oleh 

Pengprov Perbasi Jawa tengah. 

       Permainan bolabasket merupakan salah satu cabang olahraga yang populer 

dimasyarakat, jenis olahraga ini melibatkan banyak orang, walaupun bolabasket 

ditemukan sebagai olahraga dalam ruangan, namun sekarang bolabasket bisa 

dimainkan didalam dan diluar ruangan. Menurut peraturan Perbasi ( 2004 : 1) 

bolabasket adalah permainan yang dimainkan oleh 2 regu, yang masing – 

masing terdiri dari 5 pemain, tiap regu berusaha memasukkan bola ke dalam 

keranjang lawan, dan mencegah lawan mencetak angka. 

       Dalam permainan bolabasket, tim yang mencetak angka paling banyak 

adalah mutlak menjadi pemenang pertandingan, karena dalam permainan 

bolabasket waktu penyerangan hanya dibatasi selama 24 detik saja, maka dalam 

waktu sesingkat itu suatu tim harus memiliki keefektifan dalam hal mencetak 

angka. 

       Olahraga mempunyai banyak manfaat. Salah satunya memperbaiki dan 

menjaga kesegaran jasmani. Dengan mengikuti kegiatan olahraga, diharapkan 

seseorang  dapat menikmati manfaat olahraga bagi kesehatannya. Selain itu, 

yang jauh lebih penting adalah melalui olahraga seseoarang diharapkan akan 

mampu bekerja dengan produktif dan efisien, tidak mudah terserang penyakit, 

belajar menjadi lebih semangat, serta dapat berprestasi secara optimal karena 

didukung oleh kebugaran atau kesegaran jasmani yang dimilkinya. 

       Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari dengan mudah tanpa merasa lelah berlebihan dan masih 

mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Melalui 
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kegiatan olahraga yang teratur, terprogram dan terarah dengan baik maka akan 

tampak peningkatan derajat kesejahteraan atau kesegaran jasmaninya. 

       Kesegaran 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 kesegaran 

jasmani dapat berjalan dengan baik dan ada komitmen dari pemerintah, tidak 

mustahil bahwa pembinaan kesegaran jasmani akan berhasil dengan baik. 

Semakin banyak masyarakat melakukan latihan jasmani, berarti semakin berhasil 

pembinaan kesegaran jasmani dan tingkat kesegaran jasmani masyarakat 

semakin baik serta akan meningkatkan kualitas fisik manusia. 

       Diketahui bahwa pembinaan kesegaran jasmani dapat dilakukan dengan 

berbagai macam latihan jasmani atau olahraga.Pada dasarnya semua macam 

latihan atau olahraga untuk meningkatkan kesegaran jasmani dapat digunakan 

sebagai sarana latihan, misalnya dalam cabang olahraga bola basket. 

       Gabbard, C mengatakan (1987 : 50) kesegaran jasmani dapat di 

kelompokan menjadi dua kategori yaitu : kesegaran jasmani dapat di kelompokan 

menjadi dua kategori yaitu : 1) Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan 

keterampilan atau sklill meliputi a) Speed atau kecepatan, adalah kemampuan 

untuk bergerak dari satu tempat ketempat lain dengan waktu yang sesingkat 

mungkin, b) Kelincahan atau Agility adalah kemampuan untuk merubah arah 

atau posisi tubuh dengan singkat dan dimulai dari satu gerakan, c) Daya Ledak 

atau Power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimal yang di kerahkan dalam waktu sependek-pendeknya, d) Koordinasi 

atau Coordination adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dengan syaraf 
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gerak dalam satu pola gerakan secara efisien dan efektif. Dengan dimilikinya 

koordinasi yang baik maka tugas akan dapat dilaksanakandengan mudah dan 

efektif.  

e) Keseimbangan atau balance adalah kemampuan mempertahankan sikap 

tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan dalam keadaan statis atau 

dinamis. 2) Kesegaran yang berhubungan dengan kesehatan meliputi : a) Daya 

tahan jantung atau Cardiovasculer Endurance adalah kemampuan seseorang 

dalam memggunakan sistem paru dan peredaran darah secara efisien dan efektif 

untuk menjalankan kerja. b) Kekuatan otot atau muscular strength adalah 

kemampuan otot untuk membatasibeban pada suatu kontraksi maksimal. c) 

Keseimbangan tubuh atau body composition tergantung pada ratio perbandingan 

ketebalan lemak dalam tubuh dengan serabut-serabut otot serta tulang. d) Daya 

tahan otot atau muscular endurance adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus menerus dalam waktu 

yang relatife lama dengan beban tertentu. e) Kelenturan atau fleksibility adalah 

keefektifitasan seseorang dalam dirinya untuk melakukan aktivitas tubuh secara 

maksimal. 

       Begitu pentingnya peranan atlet dalam menentukan hasil pertandingan, 

selain mempraktikan apa yang di instuksikan pelatih atlet juga harus bekerja 

keras sampai akhir pertandingan. Hal tersebut mengharuskan setiap atlet harus 

mempunyai kesegaran jasmani yang baik dan tersebut membuktikan bahwa 

betapa pentingnya kesegaran jasmani dalam menentukan pertandingan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menekankan 

kondisi fisik atau tingkat kesegaran jasmani atlet hal yang sangat penting bagi 

seorang atlet, maka  penulis ingin mengetahui tingkat kesegaran jasmani atlet 

putra bolabasket PPLP Jawa Tengah tahun 2013. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

       Untuk mempermudah di dalam memahami skripsi ini, penulis membatasi 

bagaimnana cara mengetahui tingkat kesegaran jasmani atlet PPLP bola basket 

Jawa Tengah. Adapun pembatasan masalah pada penelitaian ini adalah :  

1.3.1 Hanya membahas tentang kesegaran jasmani 

1.3.2 Hanya membahas bagaimana cara mengetahui  tingkat kesegaran jasmani 

pada atlet putra PPLP bolabasket Jawa tengah 

 

1.4 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menekankan 

kondisi fisik atau tingkat kesegaran jasmani atlet hal yang sangat penting bagi 

seorang atlet, maka munculah permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

 Bagaimana mengetahui Tingkat Kesegaran Jasmani Atlet Putra Bolabasket 

PPLP Jawa Tengah Tahun 2013? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

       Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan akhir untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi yang menggunakannya. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Tingkat kesegaran 

jasmani pada atlet putra bolabasket  PPLP Jawa Tengah   Tahun 2013 

 

1.6     Manfaat Penelitian 

Manfaat dari diadakannya penelitian ini diharapkan : 

1.6.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan   

masukan bagi  atlet dan pelatih untuk memerhatikan kesegaran jasmani 

guna menunjang prestasi. 

1.6.2  Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelatihan dan pembinaan 

kesegaran jasmani, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pembinaan dan peningkatan program latihan selanjutnya. 

1.6.3  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran untuk meningkatkan 

Kesegaran Jasmani yang masih dianggap kurang, dan meningkatkan 

komponen Kesegaran Jasmani yang sudah termasuk dalam kondisi baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1      Landasan Teori 

2.1.1   Kesegaran Jasmani 

       Kesegaran jasmani atau sering disebut juga Physiologocal fitness adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari 

dengan giat dan waspada tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta masih 

memiliki cadangan energi untuk mengisi waktu luang dan menghadapi hal-hal 

darurat yang tidak terduga sebelumnya (Rubianto Hadi, 2007:48).  

       Menurut M. Sajoto (1988:43) adalah sebagai berikut : kemampuan 

seseorang menyelesaikan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang 

berarti, dengan pengeluaran energi yang cukup besar, guna memenuhi 

kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta untuk memenuhi 

keperluan darurat bila sewaktu-waktu di perlukan. 

       Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan 

tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, dan 

masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu 

senggangnya dan untuk keperluan yang mendadak (Sadoso Sumosardjono, 

1986:19). Menurut Djoko Pekik Irianto (2004:2) kesegaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa 

menimbulkan kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu 

luangnya. 

       Secara garis besar menurut pendapat yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kesegaran jasmani adalah suatu keadaan tubuh yang 
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mampu melakukan tugas sehari-hari dengan baik dan efisien tanpa merasakan 

kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki cadangan tenaga untuk 

melakukan aktifitas selanjutnya. 

       Memperoleh tingkat kesegaran jasmani yang cukup tinggi, seseorang  

dituntut untuk melakukan latihan fisik dengan teratur dan terprogram. Latihan fisik 

ini erat hubungannya dengan mempertahankan kondisi fisik yang mutlak 

diperlukan bagi seseorang yang ingin menjaga dan meningkatkan  kesegaran 

jasamninya.  

       Latihan fisik pada prinsipnya menurut Brooks, G. A. (1984:67-114), adalah 

memberikan stress fisik terhadap tubuh secara teratur, sistematik, 

berkesinambungan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

didalam melakukan kerja secara teratur. Dan menurut Astrand, P. O. (1986:296-

383), Fox, E. L. (1988:72 ) bahwa latihan fisik yang teratur, sistematik dan 

berkesinambungan yang tertuang dalam suatu program latihan akan 

meningkatkan kemampuan fisik secara nyata, tetapi tidak demikian halnya jika 

latihan dilakukan secara tidak teratur. Oleh karena itu  dalam melakukan latihan 

fisik harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar latihan. 

       Menurut Gabbard, C. (1987:50) bahwa program physical fitness atlet 

difokuskan pada perkembangan dan pemeliharaan dari komponen dasar 

kesehatan, disamping juga pentingnya kesegaran jasmani yang berhubungan 

dengan ketrampilan seperti :  speed, koordinasi, keseimbangan dan kelincahan. 

Berkaitan dengan program pendidikan jasmani yang digunakan sebagai suatu 

pendekatan pokok, yang oleh Gabbard, C.  program itu digambarkan sebagai 

suatu gerakan analisa model dan bahwa manfaat utama dari konsep gerakan 

yang mempunyai nilai. Pada bidang pendidikan jasmani konsep gerakan yang 
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mempunyai nilai ialah seperti aktifitas menari, permainan, olahraga dan senam, 

yang mana aktivitas tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan dan menghaluskan ketrampilan gerak. Sejalan dengan 

pendekatan pada pendidikan jasmani dijelaskan bahwa model perkembangan di 

definisikan sebagai suatu pedekatan pendidikan jasmani, yang dimaksud adalah 

: mendidik atlet dalam menggunakan tubuhnya, agar mereka dapat bergerak 

lebih efektif dan efisien dalam banyaknya macam gerakan dasar. Kemampuan 

dasar dapat diterapkan terhadap banyaknya macam gerakan ketrampilan baik 

yang perkembangannya berhubungan dengan olahraga maupun tidak. 

       Pokok model perkembangan difokuskan pada pemberian pengalaman 

gerakan untuk dikembangkan, permainan, olahraga, menari dan lainnya yang 

membantu sebagai sarana untuk meningkatkan ketrampilan. Dan dijelaskan pula 

bahwa aktifitas seperti : menari, permainan, senam pada tingkat sekolah dasar 

memainkan peranan yang integral dalam perkembangan,penghalusan dan 

bermanfaat pada ketrampilan dasar gerakan dasar  Gabbard, C. (1987:50). 

Namun demikian perencanaan program latihan harus dilakukan sesuai dengan 

prinsip dasar latihan pada umumnya. Dan Gabbard, C. mengatakan bahwa 

program latihan dapat mencapai optimal bila dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar latihan dan pengetrapanannya dilakukan dengan hati-hati. Adapun 

prinsip-prinsip dasar latihan tersebut meliputi : 

2.1.1 Prinsip beban berlebih. Bahwa untuk mendapatkan efek latihan yang baik 

organ tubuh harus diberi bebab melebihi beban aktivitas sehari-hari Beban 

diberikan bersifat individual, mendekati beban maksimal hingga beban 

maksimal (Fox, E. L, 1984 ), prinsip ini dapat meningkatkan penampilan 

secara umum. 
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2.1.2 Prinsip beban bertambah atau the principle of progressive resistance. 

Prinsip beban bertambah ini dilakukan dengan meningkatkan beban 

secara bertahap dalam suatu program latihan ialah dengan meningkatkan 

berat beban, set, repetisi, frekwensi dan lama latihan. 

2.1.3 Prinsip individual atau the Priciples of individuallity. Pada prinsipnya 

karakteristik seseorang berbeda, baik secara fisik maupun secara 

psychologis. Oleh karena itu target latihan disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan jasmani seseorang, dengan tujuan yang akan dicapai dan 

lamanya latihan. 

2.1.4   Prinsip reversible atau The principles of reversibility. Bahwa kwalitas yang 

diperoleh dari latihan akan menurun kembali apabila tidak dilakukan 

secara teratur dan kontinyu. Oleh karena itu kesinambungan latihan 

mempunyai peranan yang sangat penting dengan tidak melupakan 

adanya pulih asal (Ardle, Mc.1981:39-93). 

 

2.2  Komponen-komponen Kesegaran Jasmani 

       Adapun komponen dari kebugaranjasmani tersebut adalah : a) Kekuatan; b) 

Daya tahan; c) Daya ledak; d) Kelentukan; e) Kecepatan; f) Kelincahan; g) 

Koordinasi; h) Keseimbangan; i) Ketepatan dan; j) Reaksi. Untuk mengetahui 

lebih mendalam dari komponen kebugaran jasmani tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut : 

 

 

 



 
                                                                                                      

 

 

11 

2.2.1 Kekuatan (Strength) 

        Kekuatan menurut M. Sajoto (1988:16) adalah komponen kondisi fisik 

seseorang tentang kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima 

beban sewaktu bekerja,selain itu kekuatan merupakan kemampuan otot untuk 

dapat mengatasi tahanan/beban, menahan atau memindahkan beban dalam 

menjalankan aktivitas olahraga. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan sebagai 

suatu kemampuan sekelompok otot tubuh dalam menahan, mengangkat, atau 

melawan beban dan hambatan. 

Kekuatan dalam penelitian ini sangat dominan pada tes gantung angkat tubuh 

(kekuatan mengangkat badan atau mempertahankan posisi  pada lentuk togok 

yang dilakukan oleh otot lengan), dan pada item baring duduk atau sit-up, yaitu 

pada otot perut. 

2.2.2 Daya tahan (Endurance) 

        Ada dua macam daya tahan menurut M. Sajoto (1988:16) yaitu daya tahan 

umum dan daya tahan otot.Daya tahan umum adalah kemampuan seseorang 

dalam mempergunakan sistem jantung, paru dan peredaran darahnya secara 

efektif untuk menjalankan kerja secara terus menerus yang melibatkan kontraksi 

sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Daya 

tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk 

berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban 

tertentu. 

       Daya tahan menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas 

melakukan kerja secara terus menerus dalm suasana aerobik. Daya tahan juga 

dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh  melawan kelelahan yang timbul saat 

menjalankan olahraga dalam waktu lama Dangsina Moeloek (1984:3). 
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Olahraga dikenal dua macam bentuk daya tahan, yaitu daya tahan umum 

(cardiovasculer) dan daya tahan otot. Devinisi daya tahan umum ( General 

Endurance) adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem 

jantung, paru-paru, dan peredaran darah ( Cardiovasculer Respirasi System ) 

secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja otot dengan intensitas tinggi 

dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan devinisi dari daya tahan otot ( Local 

Endurance ) adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya 

untuk berkontraksi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan 

beban tertentu.Daya tahan dalam penelitian ini nampak dominan perannya pada 

item tes lari 1200 meter. 

2.2.3 Daya ledak (Power) 

        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) 

2.2.4 Kelentukan 

        Kelentukan (flexibility) adalah segala efektivitas seseorang dalam 

menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh ditandai 

dengan flexibilitas persendian pada seluruh tubuh.(M. Sajoto, 1988:17). 
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       Dengan kelentukan tubuh atau penguluran tubuh yang luas berarti 

seseorang dapat melakukan gerakan secara bebas, sehingga makin sedikit 

tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 

2.2.5 Kecepatan (Speed) 

        Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (M. Sajoto, 1988:17). 

2.2.6 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 

keseimbangan. Dimana kelincahan dan ketangkasan ini melibatkan faktor : 

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

koordinasi. (Moeloek Dangsina, 1984:9). 

2.2.7 Koordinasi (Coordination) 

        Koordinasi (Coordination) adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda dalam pola gerakan tunggal secara 

efektif.(Sajoto M, 1988:17). Koordinasi diartikan kemampuan seseorang 

melakukan berbagai gerakan menjadi satu kebulatan/gerakan yang sempurna. 

Seseorang yang memiliki koordinasi yang baik dapat melakukan serangkaian 

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

2.2.8 Keseimbangan (Balance) 

        Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengontrol alat-alat organis 

yang bersifat neumusculer. Dalam keseimbangan diperlukan unsur-unsur 

koordinasi, ketangkasan, dan kelincahan (Moch. Moeslim, 1995:16).Sedangkan 

Suharno HP (1978:36) mendefinisikan keseimbangan sebagai kemampuan 

seseorang untuk mempertahankan keseimbangan badan dalam berbagai 

keadaan agar tetap seimbang. Dengan 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). 

2.2.9 Ketepatan (Accuracy) 

        Ketepatan (Accuracy) adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran.Sasaran ini dapat berupa suatu jarak 

atau mungkin suatu obyek langsung yang harus dikenai dengan salah satu 

bagian tubuh (Sajoto M., 1988:18). 

Definisi lain menyebutkan ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuannya (Suharno 

HP, 1978:35). Orang yang mempunyai ketepatan yang baik dapat mengontrol 

gerakan dari satu sasaran ke sasaran yang lainnya. 
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2.2.10 Reaksi 

         Reaksi menurut Sajoto M. (1988:18) adalah kemampuan seseorang untuk 

segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan 

lewat indera atau saraf lainnya.Menurut Sugiyanto (1998:260) kecepatan reaksi 

adalah unsur kemampuan fisik yang memungkinkan untuk mengawali respon 

kinetik atau respon gerak secepat mungkin setelah menerima stimulus. 

Kecepatan reaksi ditentukan oleh tingkat pengenalan situasi persepsi, tingkat 

pengenalan respon kinetik yang seharusnya dilakukan, dan kualitas kondisi fisik. 

Kecepatan reaksi diperlukan dalam gerakan misalnya pada start lari cepat, yaitu 

pada saat aba-aba “ya” kemudian memulai lari. 

       Kesegaran 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 kesegaran jasmani 

sama saja dengan memelihara kesehatan, oleh karena sangat pentingnya akan 

kesegaran jasmani maka banyak orang melakukan olahraga untuk meningkatkan 

atau memelihara kesegaran jasmani. 

 

2.3  Fungsi Kesegaran Jasmani 

       Kesegaran jasmani sangat penting bagi semua lapangan kehidupan 

manusia, kesegaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

mensukseskan pembangunan. Kesegaran jasmani berfungsi mengembangkan 

kesanggupan kerja bagi siapapun,sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti menurut pendapat penulis fungsi 

kebugaran jasmani semakin jelas, karena sukar mencapai prestasi yang baik 
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tanpa disertai jasmani yang segar dalam semua aktivitas untuk mewujudkan 

suatu hasil yang memuaskan. 

 

2.4  Macam Tes Kesegaran Jasmani 

       Untuk dapat mengetahui tingkat atau derajat kesegaran jasmani seseorang 

perlu adanya alat untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani tersebut. Macam-

macam tes kebugaran jasmani tersebut antara lain : 1) Tes Kesegaran Jasmani 

Indonesia, 2) Harvard Step Test, 3) Indiana Phisical Test, 4) Nevy standard 

physical fitness test, 5)Tes ACSPFT, 6) Tes lari 2.400 meter, 7) Tes berjalan kaki 

4.800 meter, 8)  Tes Samapta ABRI. 9) Multistage Fitness Test,    10) 12 Minutes 

Walking/Running Test. 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah Tes Kesegaran Jasmani 

Indonesia untuk anak usia 16-19 tahun. Adapun rangkaian Tes Kesegaran 

Jasmani Indonesia untuk anak usia 16-19 tahun. 

Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan tes kesegaran jasmani 

menurut Sukardjo Nurhasan (1992:14),   adalah :  

2.4.1 Kesahihan (validitas). Suatu alat ukur dikatakan sahih (valid) bila ia benar-

benar sesuai dengan tapa yang hendak diukur, atau sesuai dengan tujuan-

tujuan mata ajaran yang telah ditetapkan. Misalnya untuk mengukur 

panjang digunakan meteran, mengukur berat digunakan timbangan berat, 

mengukur kecepatan lari digunakan stopwatch ( Sukardjo, Nurhasan, 

1992:14). 

2.4.2 Keterandalan (reabilitas). Suatu alat tes dikatakan reliabel (terandal) bila 

alat ukur itu dapat menghasilkan suatu gambaran yang benar-benar dapat 

dipercaya. Jika alat ukurnya terandalkan, maka pengukuran yang dilakukan 
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berkali-kali dengan mengunaan alat yang sama terhadap objek dan subjek 

yang sama, hasilnya akan tetap sama. ( Sukardjo, Nurhasan, 1992:22). 

2.4.3 Obyektivitas. Bila hasil pengukuran yang dilakukan oleh dua atau lebih 

pengetes hasilnya seragam terhadap sampel atau kelompok sampel yang 

sama. Faktor objektif sekurang-kurangnya harus ditentukan oleh dua 

penguji terhadap kelompok sampel yang sama. ( Sukardjo, Nurhasan, 

1992:25). 

2.4.4 Ada Petunjuk dan Norma. Petunjuk pelaksanaan tes hendaknya dibakukan. 

Agar ada kesamaan pendapat antara sampel yang dites dan pengetes 

secara pasti. Dengan adanya petunjuk yang dibakukan dengan maksud 

untuk menghindari adanya salah penafsiran dalam menerapkan 

pelaksanaan tes itu. Sedangkan norma merupakan syarat penting bagi 

suatu tes, kelamin, berat ringannya beban bagi tiap sampel. Suatu tes yang 

tidak disertai dengan norma tidak akan menarik dan menyulitkan oleh 

pemberian arti. ( Sukardjo, Nurhasan, 1992:26). 

2.4.5 Kepraktisan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki kepraktisan bila alat ukur 

dirancang dengan mempertimbangkan faktor efisien pelaksanannya, 

pengskoran, pengadministrasi hasil tes, serta tidak menyulitkan baik bagi 

pengetes sendiri maupun bagi sampel ( Sukardjo, Nurhasan, 1992:26). 

 
 

2.5  Kerangka Berpikir 

       Kerangka berpikir merupakan aktualisasi dari penulis dalam rangka 

meresum landasan teori secara logika yang diambil. Kerangka berfikir dapat juga 

diartikan sebagai satu kajian yang dibuat berdasar teori yang dimbil.  
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       Tujuan melakukan latihan dalam olahraga adalah untuk meningkatkan 

kondisi fisik dan menguasai ketrampilan secara efektif dan efisien, yang akhirnya 

ketrampilan itu melekat selama waktu tetentu. Latihan dilakukan dengan tujuan 

menguasai suatu ketrampilan dan mencapai kesegaran jasmani yang maksimal, 

dan cara mencapai kesegaran jasmani maksimal harus dilakukan latihan kondisi 

fisik yang terprogram dan terencana. 

       Tes Kesegaran Jasmani Indonesia merupakan suatu cara untuk mengetahui 

kesegaran jasmani manusia, dan dipenelitian ini penulis ingin mengetahui 

kesegaran jasmani atlet putra bolabasket PPLP Jawa Tengah dengan Tes 

Kesegaran Jasmani Indonesia untuk remaja umur 16-19 tahun. Tes Kesegaran 

Jasmani Indonesia ini merupakan satu rangkaian tes oleh karena itu semua butir 

tes harus dilaksanakan secara berturutan dan tidak terputus-putus. Adapun 

urutan pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk remaja umur 16-19 

tahun adalah 1)Lari 60 meter, 2)gantung angkat tubuh 60 detik  untuk putra, dan 

gantung siku tekuk untuk putri, 3)baring duduk 60 detik, 4)loncat tegak, 5)lari 

1200 meter untuk putra dan lari 1000 meter untuk putri. Tujuan dilakukan Tes 

Kesegaran Jasmani Indonesia ini adalah untuk mengetahui tingkat kesegaran 

jasmani atlet putra bolabasket PPLP Jawa Tengah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

       Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. 

Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertangungjawaban 

metodologi penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey test. Survei adalah merupakan bagian dari study deskriptif yang bertujuan 

untuk mencari kedudukan atau status,fenomena (gejala) dan menemukan 

kesamaan status dengan cara membandingkan standart yang sudah di tentukan 

Suharsimi Arikunto (2006:90).  

       Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian, ada 

beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian seperti metode 

observasi, angket, interview, tes, maupun metode yang lainnya yang sangat 

membutuhkan ketelitian dalam metode yang bersangkutan, sehingga akan 

memperolah hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan metode 

penelitian dalam suatu penelitian harus tepat dan mengarah pada suatu 

penelitian, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Terhadap itu 

dimaksudkan adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu 

penelitian memberikan arah yang tepat, guna tercapai tujuan penelitian. 

       Dalam menganalisa data perlu diadakan suatu cara atau metode yang 

digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan  metode survei 

dengan teknik tes dan pengukuran. Jenis dari penelitian ini adalah Penelitan 

Kuantitatif, dan Penelitian Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu 
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analisis statistik deskriptif persentase ,yaitu analisis statistik deskriptif persentase 

dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data tes kesegaran 

jasmani para atlet Pplp Bola Basket Jawa Tengah 

 

3.2 Variabel Penelitian 

       Menurut Suharsimi Arikunto (2006:116), variabel adalah gejala yang 

bervariasi dan menjadi objek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2009:2), 

variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya.Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kesegaran 

jasmani atlet bola basket PPLP Jawa Tengah tahun 2013. 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Penarikan Sampel 

       Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2004:185) 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 12 atlet putra bola basket PPLP 

Jawa Tengah . 

 Adapun alasan peneliti mengambil populasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Populasi dalam penelitian ini mempunyai jenis kelamin yang sama yaitu yaitu 

atlet PPLP Bola Basket Jawa Tengah putra. 
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2. Mereka sama-sama atlet bola basket putra PPLP Jawa Tengah. 

3. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain bola basket dengan rentang usia 

16 – 19 tahun Pada Tahun 2013.  

        Menurut Suharsimi Arikunto (2006:131), sempel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Lebih lanjut Suharsimi Arikunto (2006:134) menyatakan 

bahwa sekedar patokan maka apabila subyeknya lebih dari 100 dapat diambil 

10-15% atau 20-25% akan tetapi apabila kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

       Mengingat besarnya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka untuk 

keperluan pengambilan sampel penelitian digunakan teknik total sampling, yaitu 

mengambil sampel semua yang ada di populasi. Adapun yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah pemain remaja putra yang berjumlah 12 orang 

dengan pertimbangan: 1) Jenis kelaminnya sama yaitu putra, 2) Rata-rata 

usianya sama yaitu sekitar 16-19 tahun, serta 3) Mewakili dari Pplp bola basket 

Jawa Tengah. 

 

3.4  Instrumen Penelitian  

       Instrumen adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. 

Instrumen penelitian mencangkup segala sesuatu yang digunakan dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini sebagai alat pengambilan data atau instrumen 

penelitian menggunakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk anak umur 16-

19 tahun dan mempunyai nilai reliabilitas 0,720 – (DOOLITTLE),  nilai validitas 0, 

960 – (DOOLITTLE) , (Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:7) , 

diantaranya adalah : 
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1. Lari 60 meter, 

2. Gantung angkat tubuh 60 detik, 

3. Baring duduk 60 detik, 

4. Loncat Tegak, 

5. Lari 1200 meter. 

Tabel Nilai TKJI  
(Untuk Putra Usia 16-19 Tahun) 

Nilai 
Lari  

60 meter 

Gantung 
angkat 
tubuh 

Baring 
duduk  

Loncat 
tegak 

Lari  
1200 
meter 

Nilai 

5 S.d – 7,2” 19 – Keatas 
41 - 

Keatas 
73 

Keatas 
s.d – 3’14” 5 

4 7.3” – 8,3” 14 – 18 30 – 40 60 – 72 
3’15” – 
4’25” 

4 

3 8,4” – 9,6” 9 – 13 21 – 29 50 – 59 
4’26” – 
5’12” 

3 

2 9,7” – 11,0” 5 – 8 10 – 20 39 – 49 
5’13” – 
6’33” 

2 

1 11,1” dst 0 – 4 0 – 9 38 dst 6’34” dst 1 
(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:7) 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

       Prosedur pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk remaja 

umur 16 - 19 tahun untuk putra adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Lari 60 meter 

Tujuan  : Untuk mengukur kecepatan lari 

Alat  : Stopwatch,Meteran (meter), Peluit,Alat tulis 

Pelaksanaan : Peserta berdiri dibelakang garis start,pada aba-aba “Siap” peserta 

mengambil sikap start berdiri ,siap untuk lari, dan pada aba-aba 

“Ya” peserta lari secepat mungkin menuju garis finish,menempuh 

jarak 60 meter.(lihat gambar1). Pengukuran waktu dilakukan 

mulai saat bendera diangkat sampai pelari tepat melintas garis 

finish,waktu dicatat satu angka dibelang koma. 
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Gambar 1 
Posisi star lari 60 meter 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:7) 
 

Nomer  Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 

2  

3 

4 

5 

S.d - 7.3 Detik 

7.3 – 8.3 Detik 

8.4 – 9.6 Detik 

9.7 – 11.0 Detik 

11.1 Detik dst 

Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 

Sedang (S) 

Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:7) 

3.5.2 Tes gantung angkat tubuh untuk putra 

Tujuan             :  Untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan otot  

bahu. 

Alat                     :  Palang tunggal ,stopwatch, alat tulis 

Pelaksanaan  : Peserta berdiri dibawah palang tunggal. Kedua tangan 

berpegangan pada palang tunggal selebar bahu.pegangan 

telapak tangan menghadap kearah letak kepala (lihat gambar 

3), Mengangkat tubuh dengan membengkokan kedua lengan 

sehingga dagu menyentuh atau berada diatas palang tunggal, 

(lihat gambar 4) kemudian kembali kesikap permulaan. 
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Gerakan ini dihitung 1 kali. Selama melakukan gerakan mulai 

dari kepala sampai ujung kaki harus tetap lurus. Gerakan ini 

dilakukan berulang-ulang,tanpa istirahat,sebanyak mungkin, 

selama 60 detik. 

 

Gambar 2 
Palang tunggal 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:8) 

 

Gambar 3 
Sikap Permulaan gantung angkat tubuh 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:9) 
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Gambar 4 

Sikap dagu menyentuh/melewati palang tunggal 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:10) 

Nomer Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 

2 

3 

4 

5 

19 Keatas 

14 - 18 

9 - 13 

5 – 8 

0 – 4 

Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 

Sedang (S) 

Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:7) 

3.5.3 Baring duduk 60 detik 

Tujuan          : Untuk mengukur kekuatan otot lengan dab otot perut 

Alat          : Stopwatch, lantai, peluit, alat tulis 

Pelaksanaan: Berbaring terlentang dilantai atau rumput, kedua lutut ditekuk 

dengan sudut kurang lebih 90 º , kedua tangan jari-jarinya terselip 

diletakan dibelakang kepala atas (lihat gambar 7).   Peserta lain 

memegang atau menekan kedua pergelangan kaki, agar kaki tidak 

terangkat. Gerakan aba-aba “ya” peserta bergerak mengambil 

sikap duduk (lihat gambar 8)sehingga kedua sikunya menyentuh 
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kedua paha, kemudian kembali kesikap permulaan (lihat gambar 

9) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat tanpa 

istirahat, selama 60 detik. 

 

Gambar 7 

sikap permulaan baring duduk 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:14) 

 

Gambar 8 

Gerakan baring duduk menuju sikap duduk 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:15) 

 

Gambar 9 

Sikap duduk kedua siku menyentuh paha 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:15) 
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Nomer  Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 

2  

3 

4 

5 

41 Keatas 

30 – 40 

21 – 29 

10 -20 

0 – 9 

Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 

Sedang (S) 

Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:7) 

3.5.4 Loncat tegak 

Tujuan                 : Untuk mengukur daya ledak atau tenaga eksplosif 

Alat               : Papan berskala centi meter, warna gelap, berukuran 30 x 150 

cm,dipasang pada dinding yang rata ,jarak antara lantai 

dengan angka 0(nol) pada skala yaitu 150 cm (lihat gambar 

10), serbuk kapur, alat penghapus alat tulis, Alat tulis. 

Pelaksanaan    : Terlebih dahulu ujung jari tangan peserta diolesi dengan sebuk 

kapur.Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan 

skala berada disamping kiri atau kanannya. Kemudian tangan 

yang dekat dinding diangkat lurus ke atas , telapak tangan 

ditempelkan pada papan berskala , sehingga meninggalkan 

bekas raihan jarinya. (lihat gambar 11) Peserta mengambil 

awalan dengan sikap menekukan lutut dan kedua lengan 

diayun kebelakang (lihat gambar 12).Kemudian peserta 

meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan 

ujung jari sehingga menimbulkan bekas.(lihat gambar 12) 
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Gambar 10 

Papan loncat tegak 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:17) 

 

Gambar 11 

Sikap menentukan raihan 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:18) 
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Gambar 12 

Sikap awalan loncat tegak dan meloncat setinggi mungkin 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:19) 

Nomer  Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 

2  

3 

4 

5 

73 Keatas 

60 -72 

50 - 59 

39 - 49 

38 Kebawah 

Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 

Sedang (S) 

Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:7) 

3.5.5 Lari 1200 Meter 

Tujuan      : Untuk mengukur daya tahan jantung,perdaran darah   dan 

pernafasan 

Alat               :  Lintasan lari 1200 meter , stopwatch , bendera start, peluit,  Alat 

tulis. 

Pelaksanan   : Peserta berdiri di belakang garis start.Pada aba-aba “Siap” 

peserta mengambil sikap start berdiri,siap untuk lari.Pada aba-

aba “Ya” peserta lari menuju garis finish ,menempuh jarak 1200 

meter.(lihat gambar 14). Pengambilan waktu dilakukan mulai 
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saat bendera diangkat sampai pelari tepat melintas digaris 

finish. (lihat gambar 15). Hasil yang dicatat adalah waktu yang 

dicapai oleh pelari untuk menempuh jarak 1200 meter,waktu 

dicatat dalam satuan menit dan detik. 

 

Gambar 14 

Posisi start lari 1200 meter 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:21) 

 

Gambar 15 

Stopwatch dimatikan saat pelari melintasi garis finish 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:21) 
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Nomer  Jumlah Nilai Klasifikasi 

1 

2  

3 

4 

5 

S.d - 3.14 Menit 

3.15 - 4.25 Menit 

4.26 – 5.12 Menit 

5.13  - 6.33 Menit 

6.34 Menit dst 

 

Baik Sekali (BS) 

Baik (B) 

Sedang (S) 

Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 

(sumber : Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi,2000:7) 

 

3.6  Analisis Data 

       Analisis data sangat penting artinya dalam suatu penelitian karena dengan 

analisis data nantinya bisa ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang sudah 

dilakukan. 

       Dalam menganalisa data perlu diadakan suatu cara atau metode yang 

digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian. Analisa 

yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif 

persentase ,yaitu analisis statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya yang dinyatakan dengan persen atau perseratus, 

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

(Sugiyono, 2007: 29). Dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

data tes kesegaran jasmani para atlet Pplp Bola Basket Jawa Tengah dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

3.8.1 Menghitung tes skor dari masing-masing tes yang ada dalam Tes 

Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) untuk usia 16-19 tahun 
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3.8.2 Mengkategorikan tingkat kesegaran jasmani setiap atlet 

3.8.3 Menghitung presentase dengan rumus :  

    
 

 
      

Keterangan :  

DP = deskriptif presentase 

n = skor yang diperoleh  

N = skor ideal 

% = tingkat prosentase yang dicapai ( Mohammad Ali:1987) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1      Hasil Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani 

atlet putra bola basket PPLP Jawa Tengah tahun  2013, yang berjumlah 12 

orang. Penelitian ini menggunakan tes dan pengukuran terhadap 5 tes 

komponen fisik yang terdapat pada tingkat kesegaran jasmani Indonesia untuk 

remaja umur 16 – 19 tahun, yang digunakan untuk menunjang kemampuan fisik 

bagi atlet putra bola basket PPLP Jawa Tengah tahun 2013. 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk mengisi data dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif presentase, dimana hasil dari penelitian  ini dihitung 

dalam jumlah persen pemain yang termasuk dalam kategori baik sekali, baik, 

sedang, kurang dan kurang sekali. 

 Adapun rangkaian tes yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesegaran 

jasmani tersebut meliputi:  

1. Lari 60 meter. 

2. Gantung angkat tubuh. 

3. Baring duduk 60 detik. 

4. Loncat tegak. 

5. Lari 1200 meter. 

Adapun rangkain tes Tingkat Kesegaran Jasmani Indonesia untuk remaja 

umur 16 – 19 tahun untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani tersebut meliputi: 

1. Tes kecepatan dengan lari 60 meter, 

33 



 
                                                                                                      

 

 

34 

2. Tes kekuatan dan ketahanan otot bahu dengan gantung angkat tubuh 60 

detik, 

3. Tes kekuatan dan ketahanan otot perut dengan baring duduk 60 detik, 

4. Tes Daya ledak atau tenaga eksplosif dengan loncat tegak, 

5. Tes daya tahan jantung,peredaran darah dan pernafasan dengan lari 1200 

meter. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari masing – masing rangkaian 

tes didapat data sebagai berikut : 

1. Tes Lari 60 Meter 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tes lari 60 meter didapat data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Hasil Tes Lari 60 Meter 

Tujuan : untuk mengukur kecepatan 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Baik Sekali 0 0% 

2 Baik 0 0% 

3 Sedang 6 50% 

4 Kurang 6 50% 

5 Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 12 100% 

 

 Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa tes lari 60 meter untuk 

mengukur kecepatan didapatkan informasi 0% menunjukkan kategori baik sekali, 
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kategori baik, 50% menunjukan kategori sedang, 50% termasuk kategori kurang 

dan 0% kategori kurang sekali. 

 
Grafik 4.1 

Hasil Tes Lari 60 Meter 

 

 Berdasarkan hasil tes kesegaran jasmani diatas dapat diketahui bahwa 

tes lari 60 meter menunjukkan 0% menunjukkan kategori baik sekali, 0%kategori 

baik, 50% kategori sedang, 50% kategori kurang dan 0% kategori kurang sekali. 
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2. Tes Gantung Angkat Tubuh 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tes gantung angkat tubuh 

didapat data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Tes Gantung Angkat Tubuh 

Tujuan : untuk mngukur daya kekuatan dan ketahanan otot lengan dan otot bahu 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Baik Sekali 0 0% 

2 Baik 1 8,3% 

3 Sedang 4 33,3% 

4 Kurang 6 50% 

5 Kurang Sekali 1 8,3% 

Jumlah 12 100% 

 

 Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa tes gantung angkat tubuh 

didapatkan informasi 0% menunjukkan kategori baik sekali, 8,3% kategori baik, 

33,3% kategori sedang, 50% kategori kurang dan 8,3% kategori kurang sekali. 
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Grafik 4.2 

Hasil Tes Gantung Angkat Tubuh 

 

 Berdasarkan hasil tes komponen kondisi fisik diatas dapat diketahui 

bahwa tes gantung angkat tubuh menunjukkan 0% menunjukkan kategori baik 

sekali, 8,3% kategori baik, 33,3% kategori sedang, 50% kategori kurang dan 

8,3% kategori kurang sekali. 
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3. Tes Baring Duduk 60 Detik 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tes baring duduk 60 detik  

didapat data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Tes Baring Duduk 60 detik 

Tujuan : untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Baik Sekali 6 50% 

2 Baik 6 50% 

3 Sedang 0 0% 

4 Kurang 0 0% 

5 Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 12 100% 

 

 Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa tes baring duduk 60 detik 

didapatkan informasi 50% menunjukkan kategori baik sekali, 50%kategori baik, 

0% kategori sedang, 0% kategori kurang dan 0% kategori kurang sekali. 
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Grafik 4.3 

Hasil Tes Baring Duduk 60 detik 

 

 

  

Berdasarkan hasil tes komponen kondisi fisik diatas dapat diketahui 

bahwa tes baring duduk 60 detik menunjukkan 50% menunjukkan kategori baik 

sekali, 50%kategori baik, 0% kategori sedang, 0% kategori kurang dan 0% 

kategori kurang sekali. 
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4. Tes Loncat Tegak 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tes loncat tegak didapat data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Tes Loncat Tegak 

Tujuan : untuk mengukur daya ledak atau tenaga ekslosif 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Baik Sekali 0 0% 

2 Baik 6 50% 

3 Sedang 4 33,3% 

4 Kurang 1 8,3% 

5 Kurang Sekali 1 8,3% 

Jumlah 12 100% 

 

 Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa tes loncat tegak didapatkan 

informasi 0% menunjukkan kategori baik sekali, 50%kategori baik, 33,3% 

kategori sedang, 8,3% kategori kurang dan 8,3% kategori kurang sekali. 
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Grafik 4.4 

Hasil Tes Loncat tegak 

 

 

  

 Berdasarkan hasil tes komponen kondisi fisik diatas dapat diketahui 

bahwa tes loncat tegak menunjukkan 0% menunjukkan kategori baik sekali, 

50%kategori baik, 33,3% kategori sedang, 8,3% kategori kurang dan 8,3% 

kategori kurang sekali. 
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5. Tes Lari 1200 Meter 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tes lari 1200 meter  didapat data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Tes Lari 1200 Meter 

Tujuan : untuk mengukur daya tahan jantung,peredaran darah dan pernafasan 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Baik Sekali 0 0% 

2 Baik 0 0% 

3 Sedang 2 16,6% 

4 Kurang 7 58,3% 

5 Kurang Sekali 3 25% 

Jumlah 12 100% 

 

 Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa tes lari 1200 meter 

didapatkan informasi 0% menunjukkan kategori baik sekali, 0%kategori baik, 

16,6% kategori sedang, 58,3% kategori kurang dan 25% kategori kurang sekali. 
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Grafik 4.5 

Hasil Tes Lari 1200 Meter 

 

 

  

Berdasarkan hasil tes kesegaran jasmani  diatas dapat diketahui bahwa 

tes lari 1200 meter menunjukkan 0% menunjukkan kategori baik sekali, 

0%kategori baik, 16,6% kategori sedang, 58,3% kategori kurang dan 25% 

kategori kurang sekali. 

 Berdasarkan hasil tes komponen dari Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

diatas dapat diketahui bahwa tes kecepatan dengan lari 60 meter menunjukan 

nilai 50% kurang dan 50% sedang, tes kekuatan dan ketahanan otot lengan dan 

otot bahu dengan gantung angkat tubuh 60 detik menunjukan nilai kurang, tes 

kekuatan dan ketahanan otot perut dengan baring duduk 60 detik menunjukan 

nilai 50% baik dan 50% baik sekali, tes daya ledak atau tenaga eksplosif dengan 

loncat tegak menunjukan nilai baik, tes daya tahan jantung, peredaran darah dan 

pernafasan dengan lari 1200 meter menunjukan nilai kurang. Dari hasil rata-rata 

tes diatas diketahui nilai kurang ada 2 tes, 1 tes dengan 50% sedang dan 50% 
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kurang, 1 tes dengan 50% baik dan 50%  baik sekali, dan nilai baik ada 1 tes. 

Dari hasil kelima komponen tes dari Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk 

remaja umur 16-19 tahun dapat diambil rata-rata  bahwa tingkat kesegaran 

jasmani atlet bola basket PPLP Jawa Tengah masuk kategori sedang. 

 

Tabel 4.6 

Hasil Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk remaja umur 16-19 tahun 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Baik Sekali 0 0% 

2 Baik 0 0% 

3 Sedang 9 75% 

4 Kurang 3 25% 

5 Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 12 100% 

 

 Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan bahwa tes kesegaran jasmani 

didapatkan informasi 0% menunjukkan kategori baik sekali, 0%kategori baik, 

75% kategori sedang, 25% kategori kurang dan 0% kategori kurang sekali. 
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Grafik 4.6 

Hasil Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk remaja umur 16-19 tahun 

 

 Berdasarkan hasil tes komponen kesegaran jasmani diatas dapat 

diketahui bahwa tes kesegaran jasmani menunjukkan 75% dalam kategori 

sedang, dan 25% dalam kategori kurang 

 

4.2       Pembahasan 

 Berdasarkan penelitian salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan seorang atlet mengenai kesegaran jasmaninya adalah faktor 

latihan. Latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis, yang dilakukan 

berulang-ulang dan kian hari jumlah latihan bebanya kian bertambah. 

Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu sering kali harus didukung 

dengan latihan yang keras. Dalam latihan tidak hanya kuantitas atau jumlah 

berlatih saja yang diutamakan, akan tetapi kualitas atau mutu latihann harus 

benar-benar diperhatikan baik oleh pelatih maupun pemain. Latihan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan pemain akan mengakibatkan ketidakefektifan dalam 

mencapai kesegaran jasmani yang diharapkan maka diperlukan latihan secara 
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berkelanjutan. Porsi dalam berlatih olahraga bukan hanya masalah kuantitas 

berapa banyak kita berlatih akan tetapi juga masalah kualitas dan kontinuitas. 

Kualitas menggambarkan efektifitas dari latihan itu sendiri sedangkan kontinuitas 

mendeskrpsikan keseriusan dan kemampuan untuk tetap menjaga kesegaran 

jasmani seseorang.  

 Dalam olahraga prestasi latihan harus mempunyai tujan yang pasti, 

mempunyai prinsip latihan serta berpengaruh pada cabang olahraga yang 

diikutinya. Tujan latihan adalah untuk meningkatkan prestasi yang maksimal, 

peningkatan kesehatan dan peningkatan kesegaran jasmani. 

 Penilaian kesegaran jasmani menggunakan beberapa tes, yaitu dengan  

Tes untuk remaja umur 16-19 tahun, diantaranya adalah; Tes kecepatan dengan 

lari 60 meter, menunjukan bahwa 6 orang atlet masuk dalam  kategori sedang, 

dan 6 orang atlet masuk dalam kategori kurang. Sehingga dapat disimpulakan 

bahwa kecepatan atlet 50% masuk kategori sedang, dan 50% masuk kategori 

kurang. Hal tersebut menunjukan kecepatan para atlet masih harus ditingkatkan 

lagiagar mereka mampu lebih cepat dalam bergerak dan gerakan merubah arah 

secara tiba-tiba tanpa kehilangan momen keseimbangan tubuh. 

 Tes kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu dengan gantung 

angkat tubuh 60 detik, menunjukan 1 orang atlet masuk dalam kategori baik, 4 

orang atlet masuk dalam kategori sedang,6 orang atlet masuk dalam kategori 

kurang, dan 1 orang atlet masuk dalam kategori kurang sekali. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu para atlet 

masih kurang, dan kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu masih perlu 

dilatih lagi. 
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 Tes kekuatan dan ketahanan otot perut dengan baring duduk 60 detik , 

menunjukan 6 orang atlet masuk dalam kategori baik sekali,dan 6 orang atlet 

masuk dalam kategori baik,hal ini menunjukan bahwa kekuatan dan ketahanan 

otot perut para atlet sudah baik dan perlu untuk ditingkatkan lagi,karena 

kekuatan dan ketahanan otot perut menunjang atlet untuk melakukan gerakan-

gerakan yang membutuhkan otot perut. 

 Tes daya ledak atau tenaga eksplosif dengan loncat tegak menunjukan 6 

orang atlet masuk dalam kategori baik, 4 orang atlet masuk dalam kategori 

sedang, 1 orang atlet masuk dalam kategori kurang, dan 1 orang atlet masuk 

dalam kategori kurang sekali. Dapat dikatakan bahwa jumlah atlet yang memiliki 

daya ledak atau tenaga eksplosif baik lebih banyak, tapi masih ada sebagian 

atlet yang daya ledak atau tenaga eksplosifnya kurang, hal ini menunjukan 

bahwa para atlet masih perlu dilatih lagi daya ledak atau tenaga eksplosifnya 

sehingga atlet dapat melonpat dengan baik pada saat bertanding. 

 Tes daya tahan jantung, perdaran darah dan pernafasan dengan lari 1200 

meter menunjukan 2 orang atlet masuk dalam kategori sedang,7 orang atlet  

masuk dalam kategori kurang, 3 orang atlet masuk dalam kategori kurang sekali. 

hal ini menunjukan bahwa daya tahan jantung, peredaran darah dan pernafasan 

para atlet masih kurang dan harus lebih ditingkatkan daya tahan jantung, 

peredaran darah dan pernafasannya, mengingat daya tahan jantung, peredaran 

darah dan pernafasan selama pertandingan sangat penting. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian pada hasil penelitan dan pembahasan dapat 

diambil kesimpulan bahwa tingkat kesegaran jasmani atlet putra bola basket 

PPLP Jawa Tengah  secara umum masuk dalam kategori sedang.  Hal ini bisa 

dilihat dari masing-masing hasil tes dari Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk 

remaja umur 16-19 tahun yang telah di paparkan dalam bab terdahulu. 

 

5.2 SARAN 

       Dari simpulan penelitian maka saran yang diberikan pada penelitian ini 

bahwa 12 atlet putra bola basket PPLP Jawa Tengah perlu di tingkatkan latihan 

fisik yang terprogram agar kesegaran jasmani atlet bola basket PPLP Jawa 

Tengah bisa meningkat secara signifikan dan dapat  menunjang prestasi. 

Atlet yang termasuk dalam kategori kurang dan sedang untuk lebih 

meningkatkan kesegaran jasmani mereka agar dapat bermain dengan lebih baik 

dan mencapai kategori baik dan baik sekali kemudian untuk dipertahankan. 

Saran untuk pelatih untuk lebih meningkatkan volume program latihan fisik 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani atlet yang lebih baik lagi. Serta perlu 

diberikan alternatif-alternatif baru untuk merangsang agar para atlet rajin 

mengikuti latihan-latihan sesuai latihan yang telah diprogramkan, agar dapat 

meraih prestasi yang diharapkan. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 

SK Dosen Pembimbing Fakultas 
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SK Penelitian 
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Lampiran 4 

Daftar Petugas Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA KETERANGAN 

1. Aswin Priambodo Mahasiswa FIK 

2. Muntaha Mahasiswa FIK 

3. Septian Putra Aji Mahasiswa FIK 

4. Margani Rahma Setyarini Mahasiswa Undip 
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Lampiran 5 

Daftar Nama Pemain Basket PPLP Jawa Tengah Tahun 2013 

No Nama Daerah Asal Umur 

1 Aditya Lutfi Prakosa  Karanganyar   17 tahun 

2 Jimmy Ananta  Semarang    17 tahun 

3  M.Afif Pekalongan    17 tahun 

4 Rizki Andru   Brebes   16 tahun 

5 Lestyan Faturohman  Karanganyar    16 tahun 

6  Ramdhan Yuda Yuwana Pati    16 tahun 

7 Tri Aji Rachmanto   Semarang   16 tahun 

8  Anggung Santoso  Wonogiri   16 tahun 

9 Ilham Lukman Bengawan   Kendal   16 tahun 

10 Ari Wibowo   Pati   16 tahun 

11  M.Hafizan Zhidqi  Kendal   17 tahun 

12  Prabowo Adi Sampurno  Pati   17 tahun 
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Lsmpiran 6 

HASIL TES LARI 60 METER 

ATLET BOLA BASKET PPLP JAWA TENGAH 

 

NO Hasil tes Kategori 

1 9.56 detik S 

2 10.57 detik K 

3 9.38 detik S 

4 11.03 detik K 

5 9.48 detik S 

6 9.75 detik K 

7 10.09 detik K 

8 9.81 detik K 

9 9.60 detik S 

10 9.32 detik S 

11 9.72 detik  K 

12 9.63 detik S 
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LAMPIRAN 7 

 

 

HASIL TES GANTUNG ANGKAT TUBUH 60 DETIK 

ATLET BOLA BASKET PPLP JAWA TENGAH 

NO Hasil tes Kategori 

1 13x S 

2 5x K 

3 12x S 

4 5x K 

5 10x S 

6 5x K 

7 6x K 

8 4x KS 

9 16x B 

10 8x K 

11 9x S 

12 6x K 
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LAMPIRAN 8 

 

 

HASIL TES GANTUNG BARING DUDUK 60 DETIK 

ATLET BOLA BASKET PPLP JAWA TENGAH 

 

NO Hasil tes Kategori 

1 44x BS 

2 47x BS 

3 47x B 

4 30x B 

5 40x B 

6 36x B 

7 46x BS 

8 38x B 

9 33x B 

10 41x BS 

11 41x BS 

12 33x B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                      

 

 

 

59 

LAMPIRAN 9 

 

 

HASIL TES LONCAT TEGAK 

ATLET BOLA BASKET PPLP JAWA TENGAH 

NO Hasil tes Kategori 

1 58cm S 

2 51cm S 

3 61cm B 

4 33cm KS 

5 62cm B 

6 57cm S 

7 63cm B 

8 47cm K 

9 66cm B 

10 63cm B 

11 63cm B 

12 53cm S 
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Lampiran 10 

 

 

HASIL TES GANTUNG LARI 1200 METER 

ATLET BOLA BASKET PPLP JAWA TENGAH 

NO Hasil tes Kategori 

1 6.02 menit S 

2 6.09 menit K 

3 6.16 menit S 

4 8.39 menit K 

5 4.52 menit  S 

6 7.08 menit K 

7 5.28 menit K 

8 6.47 menit KS 

9 5.27 menit B 

10 4.57 menit K 

11 5.28 menit S 

12 6.13 menit K 
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Lampiran 11 

 Hasil Kategori Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 

No Skor Kriteria 

1 16 Sedang 

2 14 Sedang 

3 17 Sedang 

4 10 Kurang 

5 17 Sedang 

6 12 Kurang 

7 15 Sedang 

8 10 Kurang 

9 17 Sedang 

10 17 Sedang 

11 16 Sedang 

12 14 Sedang 
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Lampiran 12 

 

Persentase Tes Kebugaran Fisik 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Baik Sekali 0 0% 

2 Baik 0 0% 

3 Sedang 9 75% 

4 Kurang 3 25% 

5 Kurang Sekali 0 0% 

Jumlah 12 100% 
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Lampiran 13 
 

FORMULIR TKJI 

 
Nama   :…………………………………............................ 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan * 

No Dada  :…………………………………………………… 

Usia   :………………Tahun 

Nama Sekolah :…………………………………………………… 

 

No Jenis Tes Hasil Nilai Keterangan 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

Lari 50 / 60 meter * 

Gantung : 

a) Siku tekuk 

b) Angkat Tubuh 

Baring Duduk 60 

detik 

Loncat Tegak 

- Tinggi raihan : 

……….cm 

- Loncatan I : 

………….cm 

- Loncatan II : 

…………cm 

- Loncatan III : 

………   cm 

Lari 800/ 1000 / 1200 

meter * 

……….detik 

 

 

……….detik 

………....kali 

 

…………kali 

 

 

 

 

 

……….....cm 

 

……....menit 

……….detik 

…. 

 

 

…. 

…. 

 

…. 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

…. 

………………………… 

 

 

…...……………………. 

........................................ 

 

………………………… 

 

 

 

 

 

………………………. 

 

 

…………………………. 

6 
Jumlah Nilai ( tes 1 + tes 2 + tes 3 + 

tes 4 + tes 5 )  
 

 

7 Klasifikasi Tingkat Kesegaran Jasmani 

 

* coret yang tidak perlu 

        Petugas Tes, 

 

 

……………………….. 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Tes lari 60 meter 

 

 

Gambar 2. Tes gantung angkat tubuh 60 menit 
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Gambar 3. Tes baring duduk 

 

 

Gambar 4. Tes loncat tegak 
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Gambar 5. Tes lari 1200 meter 

 


