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ABSTRAK
Huta Hen Rhestu.2013. Hubungan Kesegaran Jasmani Terhadap Hasil Belajar
Siswa Putra Kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung Tahun 2013. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing I : Arif Setiawan, S. Pd, M. Pd. Pembimbing II :
Drs. Rubianto Hadi, M. Pd.
Kata kunci : Kesegaran Jasmani dan Hasil Belajar
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, sudah pasti siswa akan mampu dalam menerima
dan menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga tujuan untuk
menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dalam segala aspek akan
dapat terealisasikan. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana tingkat
kesegaran jasmani siswa dan hasil belajar siswa, serta hubungan antara tingkat
kesegaran jasmani terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
kesegaran jasmani siswa dan hasil belajar siswa, serta untuk mengetahui
hubungan antara tingkat kesegaran jasmani terhadap hasil belajar siswa kelas
VIII SMP Negeri 3 Temanggung.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung yang berjumlah 92 siswa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30
siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling. Metode
pengambilan data menggunakan metode survey dengan metode Tes Kesegaran
Jasmani Indonesia (TKJI) dan dokumentasi. Data dari hasil tes diolah dengan
menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS versi 16.
Hasil penelitian menunjukkan : 1) tingkat kesegaran jasmani siswa putra
kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung dalam kategori sedang. 2) hasil belajar
siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung dalam kategori baik. 3)
terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat kesegaran jasmani
dengan hasil belajar siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun
2013.
Saran : bagi siswa diharapkan selalu menjaga dan memperbaiki
kesegaran jasmaninya sebagai bekal utama melakukan proses belajar. Karena
dengan kesegaran jasmani yang baik akan mampu meningkatkan kemauan dan
kemampuan dalam menerima dan memahami pembelajaran dengan baik. Bagi
guru senantiasa memantauan kesegaran jasmani siswa melalui tes kesegaran
jasmani yang mempu menciptakan kesadaran siswa untuk senantiasa menjaga
dan meningkatkan kesegaran jasmani sebagai bekal utama melakukan proses
belajar. Bagi sekolah supaya menyediakan perlengkapan Tes Kesegaran
Jasmani Indonesia (TKJI) karena dengan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia
(TKJI) dapat mengetahui seberapa baik tingkat kesegaran jasmani siswa. Bagi
peneliti yang lain dapat menjadikan tulisan ini sebuah referensi guna penelitian
dan pengembangan penelitian selanjutnya.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan wahana pokok bagi pengembangan kualitas

sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia semakin sadar
akan pentingnya proses berpikir untuk menentukan kualitas masa depannya.
Melalui pendidikan seseorang dapat menentukan masa depannya di mulai dari
bangku sekolah. Banyak pula yang meyakini bahwa pendidikan dan ilmu
pengetahuan merupakan hal yang mutlak dibutuhkan untuk bisa bertahan di era
persaingan global yang sedang terjadi di setiap bangsa.
Pendidikan memang tidak hanya diperoleh dari bangku sekolah
melainkan dari berbagai sumber diantaranya lingkungan pergaulan, lingkungan
keluarga maupun dari media pemberitaan baik itu cetak maupun elektronik.
Namun pendidikan formal tetaplah harus didapatkan di lingkungan sekolah yang
merupakan satuan pendidikan yang sistem pendidikan dan pengajarannya telah
dirancang secara teratur untuk menularkan pengetahuan kepada siswasiswanya. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan perlu mendapat
perhatian yang sungguh-sungguh terutama di sekolah yang merupakan pondasi
bagi seluruh jenjang pendidikan, karena dasar-dasar ilmu, kecakapan dan
perilaku diberikan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan yang
seksama dengan senantiasa meningkatkan kualitasnya melalui suatu pola
pembinaan wawasan keunggulan.
Perkembangan sekolah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan
pendidikan yang ada. Sekolah sebagai satuan pendidikan formal memegang
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peranan yang penting untuk dapat mendidik dan mengajarkan kepada siswanya
berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat. Sekolah yang lebih menonjolkan standar mutu pengajarannya
biasanya menjadi pilihan dari para calon orang tua murid sebagai tempat untuk
menyekolahkan anaknya. Hampir dipastikan bahwa jumlah kuota penerimaan
siswa baru setiap tahunnya selalu jauh dibawah angka pendaftar, akibatnya
harus selalu dilakukan seleksi yang ketat untuk menentukan calon murid terpilih
yang nantinya dapat bersekolah di sekolah tersebut. Seleksi yang dilakukan
biasanya dominan berkaitan dengan tes potensi akademik sehingga dapat
dipastikan bahwa calon siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut haruslah
cerdas dalam berbagai mata pelajaran yang diujikan.
Budaya pendidikan yang menonjolkan aktivitas kognitif begitu dominan
terdapat pada sistem pendidikan di Indonesia. Banyak pelajar yang dituntut
cerdas secara akademik dan mengesampingkan potensi kecerdasan lainnya.
Jika dicermati lebih luas dan mendalam, terdapat kemampuan cipta, rasa dan
karsa yang berseberangan dengan kecerdasan kognitif

secara umum.

Diantaranya melalui seni dan olahraga, seorang siswa juga dapat mengukir
prestasi yang dapat membangun kebanggaan bagi dirinya dan orang-orang
disekitarnya. Olahraga pada khususnya merupakan bidang yang hendaknya
selalu dikembangkan dan dibudayakan di lingkungan peserta didik agar yang
bersangkutan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan setiap
negara termasuk Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan aktivitas
olahraga warga negaranya, terlebih bagi negara maju, dimana manusianya dapat
dikatakan sangat kurang dalam gerak jasmaninya, sehingga tidak jarang
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menimbulkan gangguan-gangguan dalam metabolisme tubuh, sistem otot,
tulang, jantung dengan pembuluh darah dan juga sistem syarafnya.
Olahraga mempunyai benyak 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
kegiatan olahraga yang teratur, terprogram dan terarah dengan baik maka akan
tampak peningkatan derajat kesejahteraan atau kesegaran jasmaninya.
Kesegaran jasmani merupakan suatu aspek penting dimiliki oleh setiap
orang, hal ini disebabkan karena kesegaran jasmani menunjukkan kemampuan
seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari,
baik sebagai siswa, mahasiswa, pegawai, petani ataupun lainnya. Oleh karena
pentingnya memiliki kesegaran jasmani yang baik maka upaya untuk
meningkatkan dan mempertahankan kesegaran jasmani ini sangat perlu
dilakukan.
Pengembangan kesegaran jasmani dalam pendidikan diberikan sejak
usia dini di bangku sekolah dasar melalui pendidikan jasmani. Menurut standar
kompetensi mata pelajaran pendidikan jasmani sekolah. Pendidikan Jasmani
adalah

proses

pendidikan

yang

memanfaatkan

aktivitas

jasmani

yang
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direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan individu. Di
dalam

intensifikasi

penyelenggaraan

pendidikan

sebagai

suatu

proses

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan Pendidikan
Jasmani adalah sangat penting, yang memberikan kesempatan kepada siswa
untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas
jasmani, bermain dan olahraga yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan
pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya
hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Selain itu pendidikan jasmani juga
bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani,
keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran
dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga.
Pembinaan kesegaran jasmani yang diberikan pada para pelajar sudah
tercantum dalam kurikulum sekolah sesuai dengan jenjang pendidiknnya. Sesuai
dengan semangat pembangunan bangsa dan negara, masyarakat sekolah
seharusnya dikondisikan secara sosial kultural, seperti misalnya

dapat

memberikan nilai yang tinggi dan rasional terhadap arti suatu kesegaran jasmani.
Hal

tersebut

mengandung

pengertian

bahwa

dalam

hubungan

antara

pembangunan bangsa dan negara, sekolah dan kesegaran jasmani, maka yang
menjadi obyek utamanya adalah anak-anak sekolah, yang kelak akan
meneruskan pembangunan nasional bangsa.
Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan
keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan
nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat
yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang
seimbang. Dengan Pendidikan Jasmani siswa akan memperoleh berbagai
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ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta
berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil, memiliki kebugaran jasmani,
kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap
gerak manusia.
Melalui kesegaran jasmani yang baik, sudah pasti siswa akan mampu
dalam menerima dan menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga
tujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dalam segala
aspek akan dapat terealisasikan. Sehingga siswa dapat secara aktif terlibat
dalam era persaingan global dengan modal yang kuat sehingga dapat bertahan
dan menjadi yang terbaik diantara siswa-siswa yang lain. Selain itu melalui
kesegaran jasmani yang baik, setiap siswa juga akan memiliki rasa percaya diri
di dalam kegiatan menuntut ilmu karena ia tidak akan mudah lelah, tidak mudah
kehilangan konsentrasi, ataupun tidak mudah jatuh sakit karena daya tahan
tubuh menurun sehingga akibatnya siswa akan mampu menunjukkan potensi
maksimalnya dan mampu bersaing dengan siswa lain baik itu

dalam skala

regional, nasional maupun internasional.
Hasil belajar siswa dalam bidang akademik ini secara sederhana dapat
diamati melalui rekap hasil belajar yang biasa disebut raport. Dalam raport dapat
diamati hasil belajar siswa selama satu semester menempuh kegiatan belajar di
sekolah. Tiap-tiap raport mencantumkan nilai-nilai mata pelajaran yang telah
diikuti siswa sehari-hari. Nilai raport merupakan nilai yang diberikan guru
berdasarkan

keaktifan

dan

kapabilitas

muridnya

dalam

mengikuti

dan

menerapkan pengajaran yang telah diberikan. Selain itu nilai raport juga
merupakan cerminan prestasi akademik yang dapat dirintis oleh siswa. Indikator
yang dapat dilihat adalah setiap siswa dapat menikmati manfaat olahraga secara
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umum melalui tingkat kesegaran jasmani yang semakin baik yang berdampak
pada semangat, motivasi dan tingkat kesehatan siswa yang bersangkutan
sehingga dapat menempuh kegiatan pembelajaran secara optimal.
SMP Negeri 3 Temanggung merupakan salah satu sekolah favorit di
Kabupaten Temanggung. Ini di buktikan dengan status sekolah negeri yang
berakreditasi A ( amat baik ) dengan skor akreditasi 87,50. Sekolah ini beralamat
di Jl. Jend. Sudirman No. 21 Temanggung Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung.
SMP Negeri 3 Temanggung selain merupakan sekolah favorit, juga
merupakan sekolah yang peduli akan kegiatan olahraganya. Ini dibuktikan
dengan adanya aktivitas gerak yang rutin dilaksanakan setiap hari jumat dengan
bentuk senam dan jalan sehat bersama. Selain itu, SMP Negeri 3 Temanggung
juga mewajibkan para siswanya untuk melakukan kegiatan ekstra kulikuler satu
minggu satu kali guna dapat menciptakan siswa dengan kesegaran jasmani yang
baik.
Berdasar latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian hubungan kesegaran jasmani terhadap hasil belajar siswa putra kelas

VIII SMP Negeri 3 Temanggung.
1.2

Identifikasi Masalah

Berdasarakan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah.
1.2.1

Tes kesegaran jasmani siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
belum pernah dilakukan.

1.2.2

Apakah dengan pendidikan jasmani yang sistematis dan dengan
melakukan aktivitas olahraga rutin setiap hari jumat serta melakukan
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kegiatan ekstra kulikuler yang diadakan sekolah dapat meningkatkan
kesegaran jasmani siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung.
1.3

Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang tingkat kesegaran jasmani
dalam hubungannya terhadap hasil belajar siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung.
1.4

Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian ini
adalah :
1.4.1 Bagaimanakah tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung?
1.4.2 Bagaimanakah hasil belajar siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung?
1.4.3 Bagaimanakah hubungan antara tingkat kesegaran jasmani terhadap
hasil belajar siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung?
1.5

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
1.5.1

Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung?

1.5.2 Untuk mengetahui hasil belajar siswa putra kelas VIII

SMP Negeri 3

Temanggung?
1.5.3 Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kesegaran jasmani terhadap
hasil belajar siswa?
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1.6

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.6.1

Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian bagi para
siswa agar selalu menjaga kesegeran jasmaninya karena melalui
kesegaran jasmani dapa menerima dan menyerap pelajaran yang
diberikan oleh guru sehingga tujuan untuk menciptakan generasi penerus
bangsa yang unggul dalam segala aspek akan dapat terealisasikan.
1.6.2

Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi kepada guru dan orang
tua siswa .mengenai tingkat kesegaran jasmnai dan hasil belajar siswa
putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kesegaran Jasmani
2.1.1. Pengertian 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 Judith Rink, Brent Q Hafen dan kawan-kawan dalam 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.
Menurut H.Y.S Santoso Giriwijoyo dan Dikdik Zafar Sidik (2012:21)
menyatakan bahwa kesegaran jasmani merupakan keadaan kemampuan
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jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas
jasmani tertentu dan/atau terhadap keadaan lingkungan yang harus diatasi
dengan cara yang efisien, tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih
sempurna sebelum datang tugas yang sama pada esok hari.
Secara garis besar menurut pendapat yang dikemukakan diatas dapat
disimpulkan bahwa kesegaran jasmani adalah suatu keadaan tubuh yang
mampu melakukan tugas sehari-hari dengan baik dan efisien tanpa merasakan
kelelahan yang berarti, dan tubuh masih memiliki cadangan tenaga untuk
melakukan aktifitas selanjutnya.
Kesegaran jasmani diperlukan tidak hanya oleh atlet untuk performa yang
lebih baik tetapi juga untuk non atlet untuk menjaga kesehatan jasmani dan
rohani. Untuk mendapatkan kesegaran jasmani yang baik, seseorang harus
berpola hidup sehat (quality of life). Menurut Sharkey (2003: 30), untuk mencapai
quality of life tersebut ada tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu: (1) mengatur
makanan, (2) mengatur istirahat, dan (3) melakukan aktivitas (berolahraga).
Mengatur makanan. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari manusia
memerlukan energi. Energi tersebut diperoleh dari makanan sehari-hari. Proporsi
makanan yang baik adalah: karbohidrat 60%, lemak 25% dan protein 15%.
Mengatur istirahat. Istirahat diperlukan manusia untuk memberikan
recovery terhadap aktivitas faali tubuh, sehingga tubuh dapat melakukan kerja
sehari-hari dengan baik. Istirahat diguanakan tubuh untuk membuang asam
laktat, sehingga, tubuh bisa segar kembali. Istirahat (tidur) yang baik untuk anak
usia 15-19 tahun adalah antara 8-9 jam per hari.
Melakukan aktivitas (berolahraga). Dengan berolahraga, seseorang akan
mencapai tingkat kesegaran jasmani yang baik. Jika kesegaran jasmani
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seseorang baik, maka harapannya orang tersebut juga akan memiliki derajat
kesehatan yang baik pula. Kesegaran jasmani penting bagi semua orang untuk
mendukung aktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi kehidupan
berbangsa, kesegaran jasmani yang baik akan meningkatkan character and
nation building suatu bangsa.
2.1.2. Komponen Kesegaran Jasmani
Kesegaran jasmani terdiri dari dua bagian, yaitu : Kesegaran jasmani yang
berhubungan dengan kesehatan (health related fitness) terdiri dari : kesegaran
jantung dan paru-paru (cardiovascular fitness), kesegaran kekuatan otot
(strenght

fitness),

kesegaran

keseimbangan

tubuh

(body

composition),

kesegaran keletntukan (flexibility fitness).
Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan (skill related)
terdiri dari: koordinasi (coordination), keseimbangan (balance), kecepatan
(speed), kelincahan (agility), daya ledak (power) M. Sajoto (1988:43).
Menurut Djoko Pekik (2004:4) kesegaran jasmani yang berhubungan
dengan kesehatan memiliki 4 komponen dasar, meliputi, (1) Daya tahan parujantung, yakni kemampuan paru-jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot
dalam jangka waktu lama. (2)Kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot
adalah : kemampuan otot melawan beban dalam satu usaha. Daya tahan otot
adalah : kemampuan otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama.
(3) Kelentukan adalah kemampuan persendian bergerak secara leluasa. (4)
Komposisi tubuh adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat
tubuh tanpa lemak yang dinyatakan dalam persentase lemak tubuh.
Menurut M. Sajoto (1995:8) dalam bukunya Peningkatan dan Pembinaan
Kekuatan Kondisi Fisik Dalam Olahraga menyebutkan bahwa terdapat 10 macam
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komponen kebugaran, yaitu: (1) kekuatan, (2) daya tahan, (3) daya otot, (4)
kecepatan, (5) daya lentur, (6) kelincahan, (7) koordinasi, (8) keseimbangan, (9)
ketepatan, (10) reaksi.
Kesepuluh komponen kesegaran jasmani ini tidak pada semua orang harus
diukur, tetapi tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan masing-masing. Ukuran
bagi olahragawan, mahasiswa atau mahasiswa berbeda dengan pekerja berat
atau karyawan kantor. Adapun 10 komponen kesegaran jasmani antara lain :
2.1.2.1.

Kekuatan (strength)

Kekuatan adalah kemampuan menggunakan tegangan otot untuk melawan
beban atau hambatan.
Kekuatan juga menggambarkan kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh
otot atau sekelompok otot.
2.1.2.2. Daya Ledak (power)
Daya ledak merupakan unsur kemampuan fisik yang menjadikan
seseorang mampu menggunakan otot-otot untuk menghasilkan gerak fisik secara
explosif. Daya ledak merupakan kemampuan untuk mempergunakan kekuatan
maksimal yang di kerahkan dalam waktu yang singkat.
2.1.2.3. Daya Tahan (endurance)
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).
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
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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.
2.1.2.4. Kelincahan (agylity)
Kelincahan adalah kemampuan merubah arah gerak dan posisi tubuh
dengan cepat. Kelincahan adalah kemampuan sikap tubuh atau bagian tubuh
sehingga harus bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas.
Dari kedua pernyataan mengandung arti bahwa kelincahan sebagai suatu
kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat
dalam waktu yang sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan
kesadaran akan posisi tubuhnya serta memiliki koordinasi yang baik.
2.1.2.5. Keseimbangan (balance)
Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh atau
bagian tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan.
2.1.2.6. Kecepatan (speed)
Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan
berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.
2.1.2.7. Koordiansi (coordination)
Secara umum koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan berbagai
gerakan menjadi satu kebulatan atau gerakan yang sempurna. Koordinasi
merupakan hubungan harmonis bebagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan.
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2.1.2.8. Kelenturan (flexibility)
Kelentukan diartikan kemampuan seseorang melakukan bermacammacam kegiatan fisik yang ditentukan oleh seluruh anggota tubuh atau sendisendi tertentu.
2.1.2.9. Ketepatan (acuration)
Ketepatan adalah kemampuan seseorang melakukan gerakan-gerakan
volunter untuk suatu tujuan. Misalkan dalam pelaksanaan menembak (shooting)
bola basket, menendang bola kearah gawang, memanah, menembak.
2.1.2.10. Reaksi (reaction)
Waktu yang diperlukan dari saat diterimanya rangsangan sampai awal
munculnya reaksi.
Kesepuluh komponen kesegaran jasmani ini tidak pada semua orang harus
diukur, tetapi tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan masing-masing. Ukuran
bagi olahragawan, mahasiswa atau mahasiswa berbeda dengan pekerja berat
atau karyawan kantor.
Kesimpulannya bahwa komponen diatas merupakan unsur penting dalam
menentukan tingkat kesegaran jasmani seseorang. Daya tahan memberi
kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan prestasi dan membatasi tingkat
kelelahan.

Oleh karena sangat pentingnya akan kesegaran jasmani maka

banyak orang berolahraga untuk peningkatan atau pemeliharaan kesegaran
jasmani tersebut.

2.1.3. Fungsi Kesegaran Jasmani
Kesegaran jasmani sangat penting bagi kehidupan manusia, karena
kesegaran jasmani berfungsi untuk mengembangkan kesanggupan kerja bagi
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siapapun, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa mengalami
kelelahan yang berarti.
Menurut ACSM (2004 :4) disampaikan bahwa olahraga mempunyai
beberapa keuntungan, diantaranya (1) perbaikan fungsi kardiorespiratorik, (2)
berkurangnya faktor resiko penyakit arteri koroner, (3) penurunan angka
kesakitan

dan

kematian,

(4)

berkurangnya

ansietas

dan

depresi,

(5)

bertambahnya perasaan sehat, (6) bertambahnya prestasi kerja, kegiatan
rekreasi dan olahraga. Menurut pendapat penulis fungsi kesegaran jasmani
semakin jelas, baik untuk mencapai prestasi maupun untuk melakukan aktivitas
yang memuaskan serta mempunyai kondisi kesegaran jasmani yang baik.
Adapun fungsi kebugaran jasmani selain untuk menunjukkan kondisi fisik
dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
2.1.3.1. Golongan Yang Dihubungkan Dengan Pekerjaan
Misalnya kebugaran jasmani bagi olahragawan untuk meningkatkan
prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas
kerja, dan kebugaran jasmani bagi pelajar untuk mempertinggi kemampuan
belajar.
2.1.3.2. Golongan Yang Dihubungkan Dengan Keadaan
Misalnya kebugaran jasmani bagi orang-orang cacat untuk rehabilitasi,
dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk mempersiapkan diri menghadapi
kelahiran.
2.1.3.3. Golongan Yang Dihubungkan Dengan Usia
Bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, dan
kebugaran jasmani bagi orang tua untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
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Berdasarkan manfaat tersebut maka dapat dipahami jika olahraga
merupakan bidang pengajaran yang harus diberikan kepada siswa. Dengan
mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan sekolah, diharapkan para
siswa dapat menikmati manfaat olahraga bagi kesehatannya. Selain itu, yang
jauh lebih penting adalah melalui olahraga siswa dapat mampu meningkatkan
produktivitas kerja atau belajarnya secara optimal karena didukung oleh kondisi
fisik yang segar atau bugar. Hal ini sejalan dengan Engkos Kosasih (1985:15)
yang menyatakan bahwa salah satu menfaat kesegaran jasmani bagi pelajar dan
mahasiswa adalah mempertinggi kemauan dan kemampuan belajar.
2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani
Kesegaran jasmani pada umunya dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu
faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah sesuatu yang sudah terdapat
dalam tubuh seseorang yang bersifat menetap seperti genetik, umur, dan jenis
kelamin. Sedangkan faktor eksternal antara lain aktifitas fisik, kelelahan,
lingkungan, dan kebiasaan merokok (Dep. Kes. RI, 1994: 9), bahwa kesegaran
jasmani dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
2.1.4.1. Genetik
Daya tahan kardiovaskuler dipengaruhi oleh dua faktor genetik yakni sifat
spesifik yang ada dalam tubuh seseorang dari sejak lahir. Pengaruh genetik
terhadap kekuatan otot dan daya tahan otot pada umumnya berhubungan
dengan komposisi serabut merah dan putih, memiliki lebih banyak serat otot
rangka merah lebih tepat untuk kegiatan yang bersifat aerobik sedangkan yang
lebih banyak memiliki serat otot rangka putih, lebih mampu melakukan kegiatan
yang bersifat anerobik (Dep. Kes. RI, 1994: 8).
2.1.4.2. Umur

17

Hampir semua komponen kesegaran jasmani dipengaruhi umur. Pada
daya tahan kardiovaskuler ditemukan, sejak usia anak-anak sampai sekitar usia
20 tahun, daya tahan kardiovaskuler meningkat dan mencapai maksimal di usia
20 sampai 30 tahun. Daya tahan tersebut akan semakin menurun sejalan
dengan bertambahnya usia, namun penurunan ini dapat berkurang bila
seseorang berolahraga teratur sejak dini. Pengaruh umur terhadap kelenturan
dan komposisi tubuh pada umumnya terjadi karena proses menua yang
disebabkan oleh elastisitas otot karena berkurangnya aktifitas dan timbulnya
obese pada usia tua (Dep. Kes. RI, 1994: 9).
2.1.4.3. Jenis Kelamin
Kesegaran jasmani antara pria dan wanita berbeda karena adanya
perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa pubertas. Daya tahan
kardiovaskuler pada usia anak-anak, antara pria dan wanita tidak berbeda,
namun setelah masa pubertas ada perbedaan, karena wanita memiliki jaringan
lemak yang lebih banyak dan kadar hemoglobin lebih rendah dibanding dengan
pria (Dep.Kes. RI, 1994: 9).
2.1.4.4. Kegiatan Fisik
Kegiatan fisik sangat berpengaruh terhadap semua komponen kesegaran
jasmani, latihan yang bersifat erobik yang dilakukan secara teratur akan terjadi
peningkatan daya tahan kardiovaskuler dan pengurangan lemak dalam tubuh
(Dep. Kes. RI, 1994: 9).

2.1.4.5. Lain-Lain
Faktor lain yang berpengaruh diantaranya suhu tubuh. Kontraksi otot akan
lebih kuat dan cepat apabila suhu normal. Pada pemanasan (warning up), reaksi
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kimia untuk kontraksi dan relaksasi otot lebih cepat. Suhu yang lebih rendah
akan menurunkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot. Tidak kalah
pentingnya adalah status kesehatan dan status gizi. Ketersediaan zat gizi dalam
tubuh akan berpengaruh terhadap kemampuan otot berkontraksi dan daya tahan
kardiovaskuler (Dep. Kes. RI, 1994: 10).
Pengaruh kesegaran jasmani tersebut mencerminkan masing-masing
orang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang berbeda-beda, suatu tingkat
kesegaran jasmani terdapat kebutuhan minimal yang diperlukan agar dalam
suatu profesi tertentu terdapat kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup
lain di luar pekerjaan sehari-hari.
Melalui latihan yang teratur, terprogram dan terencana akan meningkatkan
kualitas jasmani dan rohani. Olahraga membuat otot 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.
Perbedaan biologis antara pria dan wanita memiliki karakter yang berbeda
oleh

sebab

itu

dibuatlah

peraturan-peraturan

yang

dapat

memberikan

keleluasaan pada masing-masing antara pria dan wanita. Demikian juga pada
tingkat kesegaran jasmani antara jenis kelamin juga terdapat perbedaan. Tingkat
kesegaran jasmani pada pria lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesegaran
jasmani wanita.
2.1.5. Prinsip-Prinsip Kesegaran Jasmani
Agar latihan dapat dilakukan secara efektif dan aman sehingga mampu
meningkatkan kebugaran jasmani secara optimal perlu diperhatikan prinsip-
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prinsip latihan kesegaran jasmani. Menurut William H. Freeman dalam Yaya
dalam Rubianto Hadi (2007:56), membagi prinsip latihan ke dalam tiga tipe yang
berhubungan dengan aspek-aspek fisiologi, psikologi, dan pedagogik yaitu.
2.1.5.1. Prinsip fisiologis
Prinsip

fisiologis

merupakan

prinsip-prinsip

latihan

yang

dapat

mempengaruhi perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri seorang atlet
secara fisiologis. Tipe fisiologis meliputi : prinsip beban lebih (overload), prinsip
spesialisasi (specifity), dan prinsip pulih asal (reversibility).
2.1.5.2. Prinsip psikologis
Prinsip

psikologis

merupakan

prinsip-prinsip

latihan

yang

dapat

mempengaruhi mental atlet atau status psikologisnya. Tipe psikologis meliputi :
prinsip ketrlibatan aktif (active), prinsip kesadaran atlet (awreness). Prinsip
variasi (variety) dan prinsip istirahat mental (psycological rest).
2.1.5.3. Prinsip pedagogik
Prinsip pedagogik merupakan prinsip latihan yang berhubungan dengan
bagaimana latihan itu direncanakan dan diterapkan, bagaimana keterampilan itu
diajarkan dibanding dengan pengaruh fisiologisnya menyeluruh. Tipe pedagogis
meliputi : prinsip perencanaan program latihan, prinsip periodisasi, dan prinsip
umpan balik secara visualisasi.
2.1.6. Tahap Latihan Kesegaran Jasmani
Kebugaran berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam
menjalankan tugas pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Djoko Pekik Irianto
(2004:14) mengatakan untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas
fungsi tubuh yang meliputi kualitas daya tahan paru-jantung, kekuatan, daya
tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh.
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Menurut Paulus L. Pesurnay, (2005:5) mengatakan bahwa latihan kondisi
fisik yang umum terdiri dari latihan dasar yang banyak ragamnya, artinya
pembangunan semua sisi yang serasi dan seimbang dengan peningkatan sistem
kardiopulmonal atau jantung dan perederan darah dengan kekuatan otot, luas
penggerak sendi yang dibutuhkan, sedangkan latihan fisik khusus, dilakukan
atas dasar latihan umum yang luas pada kekhususan cabang olahraga, misalnya
latihan daya tahan aerobik.
Agar latihan yang dilaksanakan dapat berhasil guna bagi peningkatan
kebugaran maka harus berpedoman pada tahap-tahap latihan kebugaran, yaitu:

Gambar 2.1 Sesi latihan kebugaran paru jantung
(Sumber : Djoko Pekik Irianto, 2004:32)
2.1.6.1. Pemanasan (Warm-up)
Pemanasan dilakukan sebelum latihan. Ini bertujuan menyiapkan fungsi
organ tubuh agar mampu menerima pembebanan yang lebih berat pada saat
latihan. Berapa lama pemanasan sebaiknya dilakukan atau kapan pemanasan
dianggap cukup?.Tanda bahwa tubuh siap menerima pembebanan latihan antara
lain: detak jantung telah mencapai 60% detak jantung maksimal, suhu tubuh naik
1–2

, dan badan berkeringat. Pemanasan yang dilakukan dengan benar akan
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mengurangi terjadinya cedera atau kelelahan yang berlebihan. Adapun
rangkaian gerak pemanasan adalah sebagai berikut: 1) Aerobik ringan, yaitu
berupa gerakan ringan yang dikerjakan secara kontinu–ritmis seperti jalan di
tempat, jogging, bersepeda stasioner, loncat tali, atau lari-lari kecil. 2) Stretching,
berupa gerakan meregang sendi dan mengulur otot. 3) Kalestenik, Meliputi gerak
dinamis, misalnya push-up, memutar badan, dan chin-up. Dan 4) Aktivitas formal,
berupa gerak yang menyerupai gerak dalam latihan yang sebenarnya. Misalnya
melakukan gerakan tangan mendorong, sebelum melakukan latihan bench
press.
2.1.6.2. Kondisioning
Setelah pemanasan cukup diteruskan tahap kondisioning, yakni melakukan
berbagai rangkaian gerak dengan model latihan yang sesuai dengan tujuan
program latihan, misalnya jogging.
Tahapan ini merupakan inti latihan berupa rangkain gerak yang telah
dipilih, yaitu melakukan jogging selama 30 menit terus-menerus tanpa berhenti
dengan gerakan yang benar (irama langkah ajeg, menapak dengan ujung-ujung
kaki lebih dulu dan bernafas secara teratur).
Kondisioning bertujuan untuk meningkatkan daya tahan paru-jantung atau
untuk pembakaran lemak tubuh, latihan streching untuk meningkatkan
kelentukan persendian, dan latihan beban untuk kekuatan dan daya tahan otot.
Traning heart rate (THR) yang harus dicapai adalah 75% - 85%, artinya
selama jogging detak jantung harus dipertahankan pada 144 – 164 detak/menit.
Untuk itu, pantaulah detak jantung secara periodik, misalnya setiap 5 menit.
Apabila detak jantung masih kurang dari 144 detak/menit, maka larilah lebih
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cepat lagi, sebaliknya apabila detak jantung melebihi 164 detak/menit berlarilah
lebih lambat. (Djoko Pekik Irianto, 2004:33).
Setelah program latihan dikerjakan kurang lebih dari 2 minggu, tambahlah
waktu latihan. Misalnya, menjadi 40 menit. Bagi peserta pemula (yang belum
pernah olahraga teratur) atau lanjut usia, mulailah latihan dengan intensitas yang
lebih rendah, misalnya 60% dari detak jantung maksimal atau berlatih lebih
singkat. Misalnya,

cukup 10 menit, selanjutnya tingkatkan secara bertahap

hingga mampu mencapai THR (Traning heart rate) yang telah ditentukan, yaitu:
75% - 85% dari jetak jantung maksimal.
2.1.6.3. Penenangan (Cooldown)
Tahap ini bertujuan mengembalikan kondisi tubuh seperti sebelum berlatih
dengan melakukan serangkaian gerak berupa streching dan aerobik ringan,
misalnya jalan ditempat atau jogging ringan. Tahapan ini ditandai dengan
menurunnya frekuensi detak jantung, menurunnya suhu tubuh, dan semakin
berkurannya keringat.
2.1.7. Takaran Latihan Kesegaran Jasmani
Keberhasilan mencapai kesegaran jasmani sangat ditentukan oleh
kualitas latihan yang meliputi : tujuan latihan, pemilihan model latihan,
penggunaan sarana dan prasarana latihan, dan yang lebih penting lagi adalah
takaran atau dosis latihan yang dijabarkan dalam konsep FIT (frekuensi,
intensity, and time).
Frekuensi

adalah

banyaknya

unit

latihan

perminggu.

Intensitas

menunjukan beratnya latihan, besar intensitas tergantung pada jenis dan tujuan
latihan. Dan yang terakhir adalah waktu atau durasi tiap latihan. Untuk
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meningkatkan kesegaran paru dan jantung dan penurunan berat badan
diperlukan waktu berlatih 20-60 menit.
2.1.8. Tes Kesegaran Jasmani
Untuk dapat mengetahui tingkat atau derajat kesegaran jasmani
seseorang perlu adanya alat untuk mengukur tingkat kesegaran jasmani
tersebut. Macam-macam tes kesegaran 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 ACSPEFT, 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.
Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan tes kesegaran jasmani
menurut Sukardjo Nurhasan (1992:14), adalah :
2.1.8.1. 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).
2.1.8.2. 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 berkali-kali dengan
mengunaan alat yang sama terhadap objek dan subjek yang sama, hasilnya
akan tetap sama. ( Sukardjo, Nurhasan, 1992:22).
2.1.8.3. Obyektivitas
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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).
2.1.8.4. 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).
2.1.8.5. Kepraktisan
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).
Tes kesegaran jasmani dalam penelitian ini menggunakan tes kesegaran
jasmani Indonesia (TKJI) kelompok umur 13-15 tahun. Peneliti memilih TKJI
kelompok umur 13-15 tahun karena tes ini dirasa sangat guna mengetahui
tingkat kesegaran jasmani siswa. Karena telah disepakati dalam lokakarya
kesegaran jasmani yang dilaksanakan pada tahun 1984 tes kesegaran jasmani
indonesia (TKJI) merupakan alat tes yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
karena TKJI disusun dan disesuaikan dengan kondisi anak Indonesia.
2.2. Belajar
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2.2.1. Pengertian Belajar
Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang
dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh
seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan,
kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi
seseorang. Menurut Gage dan Berliner dalam Achmad Rifa’i R. C dan Catharina
Tri Anni (2009:82) belajar adalah proses dimana suatu organisme mengubah
perilakunya karena hasil dari pengalaman.
Morgan

et.al.

(1986:140)

menyatakan

bahwa

belajar

merupakan

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau
pengalaman. Belajar mengacu pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai
akibat dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gagne (1977:3)
menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan
manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan
perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan.
James O. W. dalam Syaiful Bahri Djamarah (2008:12) merumuskan belajar
sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan
pengalaman.
Menurut Logan, dkk (1976) dalam Sia Tjundjing (2001:70) belajar dapat
diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil
pengalaman dan latihan . Senada dengan hal tersebut, Winkel (1997:193)
berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu
aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan
lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan
nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas.
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Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, namun dapat
dilakukan dimana-mana, seperti di rumah ataupun dilingkungan masyarakat.
Irwanto (1997:105) berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan
dari belum mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu
tertentu. Sedangkan menurut Mudzakir (1997:34) belajar adalah suatu usaha
atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang,
mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan,
keterampilan dan sebagainya.
Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa,
namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena
perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas
(Muhibbidin Syah, 2000:116) antara lain :
2.2.1.1. Perubahan Intensional
Perubahan dalam proses berlajar adalah karena pengalaman atau praktek
yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini siswa menyadari
bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan,
kebiasaan dan keterampilan.
2.2.1.2. Perubahan Positif dan aktif
Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi kehidupan
serta sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang baru, yang lebih
baik dari sebelumnya. Sedangkan aktif artinya perubahan tersebut terjadi karena
adanya usaha dari siswa yang bersangkutan.
2.2.1.3. Perubahan efektif dan fungsional
Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat
tertentu bagi siswa. Sedangkan perubahan yang fungsional artinya perubahan
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dalam diri siswa tersebut relatif menetap dan apabila dibutuhkan perubahan
tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan lagi.
Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar
adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara sengaja, disadari
dan perubahan tersebut relatif menetap serta membawa pengaruh dan manfaat
yang positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar
Menurut Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni (2009:97) prestasi belajar
yang

dicapai

seseorang

merupakan

interaksi

berbagai

faktor

yang

mempengaruhinya.
Menurut Muhibin Syah (1999:130) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
siswa dapat kita bedakan kepada tiga macam yaitu (1) faktor Internal, (2) Faktor
Eksternal, (3) Faktor Pendekatan Belajar.
2.2.2.1. Faktor internal
Merupakan keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa.Faktor yang
berasal dari dalam diri siswa meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologis (yang
bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (yang bersifat rohaniyah).
2.2.2.1.1. Aspek fisiologis
Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat
kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi
semangat

dan

intensitas

siswa

dalam

mengikuti

pelajaran.

Untuk

mempertahankan tonus jasmani agar tetap bugar, siswa sangat dianjurkan
mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, siswa sangat
dianjurkan memilih pola istirahat dan olahraga ringan yang sedapat mungkin
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terjadwal secara tetap dan berkesinambungan. Hal ini penting sebab perubahan
pola makanan dan minuman dan istirahat akan menimbulkan reaksi tonus yang
negatif dan merugikan semangat mental siswa itu sendiri.
2.2.2.1.2. Aspek psikologis.
Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi
kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Namun, di antara faktorfaktor rohaniyah siswa yang pada umumnya dipandang lebih essensial adalah
tingkat kecerdasan/intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa dan motivasi
siswa.
2.2.2.1.2.1.

Intelegensi siswa

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara
yang tepat. Jadi, intelegensi sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja,
melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. akan tetapi, memang harus
diakui bahwa peran otak dalam hubungannya dengan intelegensi manusia lebih
menonjol dari pada peran organ-organ tubuh lainnya, lantaran otak merupakan
“menara pengontrol” hampir seluruh tubuh manusia.
2.2.2.1.2.2.

Sikap siswa

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan
untuk mereaksi atau merespons (response tendency) dengan cara relatif tetap
terhadap objek orang, barang dan sebagainya, baik secara positif maupun
negatif. Sikap (attitude) siswa yang positif, terutama kepada guru dan mata
pelajaran tertentu merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa
tersebut. Sebaliknya sikap negataf siswa terhadap guru dan mata pelajaran

29

tertentu, apalagi jika diiringi kebencian kepada guru atau kepada mata pelajaran
tertentu, dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut.
2.2.2.1.2.3.

Bakat siswa

Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang
untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian,
sebetulnya setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk
mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masingmasing. Jadi, secara global bakat itu mirip dengan intelegensi. Itulah sebabnya
seorang anak yang berintelegensi sangat cerdas (superior) atau cerdas luar
biasa (very superior) disebut talented child, yaitu anak berbakat.
2.2.2.1.2.4.

Minat siswa

Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan
yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Rober, minat
tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang
banyak pada faktor-faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian,
keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.
2.2.2.1.2.5.

Motivasi siswa

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme, baik
manusia ataupun hewan, yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam
pengertian ini, motivasi berarti pemasok saja (energizer) untuk bertingkah laku
secara terarah. Motivasi terbagi dua macam, yaitu motivasi instrinsik dan
motivasi ekstrinsik. Perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap
materi tersebut termasuk motivasi instrinsik. Termasuk motivasi ekstrinsi adalah
pujian dan hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri teladan orang tua dan
guru.
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2.2.2.2. Faktor eksternal
Faktor yang berasal dari luar diri siswa meliputi dua macam, yaitu faktor
lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial.
2.2.2.2.1. Lingkungan sosial
Faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa adalah guru,
para staf administrasi, teman-teman sekelas, masyarakat, tetangga, temanteman sepermainan, orang tua, dan keluarga. Para guru yang selalu
menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan
yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar menjadi pendorong siswa.
Begitu juga kondisi masyarakat di lingkungan yang bersih dan rapi, sifat-sifat
orang tua, praktek pengelolaan keluarga, ketenangan keluarga dan demografi
keluarga (letak rumah), semuanya dapat menjadi pendorong dalam kegiatan
belajar siswa.
2.2.2.2.2. Lingkungan non-sosial
Faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah gedung sekolah dan
letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar,
keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. faktor-faktor ini
dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Khusus
mengenai waktu yang disenangi untuk belajar seperti pagi atau sore hari,
seorang ahli bernama J. Biggers berpendapat bahwa belajar seperti pagi hari
lebih efektif dari pada belajar pada waktu-waktu lainnya. Menurut penelitian
beberapa ahli gaya belajar (learning style), hasil belajar itu tidak bergantung
pada waktu secara mutlak, tetapi bergantung pada waktu yang cocok dengan
kesiapan siswa.
2.2.2.3. Faktor pendekatan belajar
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Merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode
yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi
pembelajaran. Cara atau strategi yang digunakan dalam pendekatan belajar
siswa bertujuan untuk menunjang keefektifan dan efisiensi dalam proses
pembelajaran materi tertentu.
2.2.3. Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah
mengalami kegiatan pembelajaran. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku
tersebut tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh siswa. Perubahan
perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah melaksanakan kegiatan belajar
dirumuskan dalam tujuan pendidikan.
Tujuan siswa merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui
pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada diri
siswa, yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri siswa setelah
menyelesaikan pengalaman belajar. Dalam kegiatan belajar, tujuan yang harus
dicapai oleh setiap individu dalam belajar memiliki beberapa peranan penting,
yaitu : (1) memberikan arah pada kegiatan siswa, (2) untuk mengetahui
kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian pemberian pembinaan bagi
siswa, (3) sebagai bahan komunikasi.
Benyamin S. Bloom dalam Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Anni (2009:86)
menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu : ranah
kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah
psikomotorik (psychomotoric domain).
Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan
dan kemahiran intelektual. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap,
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mianat, dan nilai. Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan fisik seperti
keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf.
Kesimpulan dari uraian di atas adalah hasil belajar merupakan perubahan
pada aspek koginitif, afektif, dan psikomotor sebagai pengaruh pengalaman
belajar yang dialami siswa berupa suatu bagian, unit, atau bab materi tertentu
yang telah diajarkan. Dalam penelitian ini aspek yang diukur adalah perubahan
pada ketiga aspek tersebut.
2.3.

Kerangka Berfikir
Pada hakikatnya, kesegaran jasmani adalah kemampuan fungsional dari

alat-alat tubuh untuk melakukan aktifitas dengan penuh kewaspadaan dan
dengan hasil yang memuaskan tanpa adanya kelelahan yang berarti serta masih
memiliki tenaga cadangan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang yang
mungkin menyita perhatiannya. Kesegaran jasmani adalah salah satu potensi
fisik yang dimiliki setiap orang untuk meningkatkan produktivitas kerja. Bagi
kalangan

pelajar,

kesegaran

jasmani

menjadi

salah

satu

faktor

yang

mempengaruhi kesiapan fisik sebelum menerima pelajaran di sekolah sehingga
nantinya dengan kesegaran fisik yang baik, siswa dapat menerima pengajaran
yang diberikan oleh sekolah dengan optimal.
Kerangka berfikir dari penilitian ini mengungkapkan, jika kesegaran jasmani
siswa dalam tingkatan yang baik, maka hasil belajar siswa tersebut

akan

meningkat. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini berupa bobot nilai
yang didapatkan siswa dalam penilaian kegiatan belajar mengajar (KBM).
2.4. Hipotesis
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survey kuantitatif. Pada
penelitian ini akan disampaikan hipotesis yang jelas yang merupakan hasil dari
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kajian teori yang dilakukan. Sugiyono (2008:64) menyatakan bahwa, hipotesis
merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori
yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis
terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.
Hipotesis pada penelitian ini menyatakan ada hubungan antara tingkat
kesegaran jasmani dengan hasil belajar siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung.

BAB III

METODE PENELITIAN

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). Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat
empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan
kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data berarti data yang diperoleh
melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu
valid (derajad ketepatan). Tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat
penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Kegunaannya untuk memahami,
memecahkan dan mengantisipasi masalah.
3.1. 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. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu
variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang
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menjadi variabel bebas adalah kesegaran jasmani. Sedangkan variabel terikat
merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas, jadi hasil
belajar siswa merupakan variabel terikat dalam penelitian ini.
3.2. Populasi,Sampel Dan Teknik Pengambilan 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 siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung yang berjumlah 92 siswa.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua
yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil
dari populasi itu (Sugiyono, 2009:62).
Sampel dari penelitian ini adalah 30 siswa kelas VIII. Sampel dipilih
dengan teknik random sampling yang berarti setiap anggota populasi memiliki
kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.
3.3. Instrumen Penelitian
Kesegaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia dalam
melakukan pekerjaan dan bergerak. Kesegaran jasmani yang dibutuhkan
menusia untuk bergerak dan melakukan pekerjaan bagi setiap individu tidak
sama. Untuk mengetahui dan menilai tingkat kesegaran jasmani seseorang
dapat dilakukan dengan melaksanakan pengukuran. Pengukuran kesegaran
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jasmani dilakukan dengan tes kesegaran jasmani. Untuk melaksanakan tes
diperlukan adanya instrumen atau alat tes. Tes kesegaran jasmani Indonesia
(TKJI) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kesegaran
jasmani.
Lokakarya kesegaran jasmani tahun 1984 TKJI telah disepakati dan
ditetapkan menjadi suatu instrumen yang berlaku di seluruh Indonesia. TKJI
dibagi menjadi 4 kelompok umur, yaitu (1) umur 6-9 tahun, (2) 10-12 tahun, (3)
13-15 tahun, (4) 16-19 tahun. Dalam penelitian ini tes yang akan digunakan
adalah tes kesegaran jasamani Indonesia (TKJI) kelompok umur 13-15 tahun.
Rangkaian tes kesegaran jasmani Indonesia untuk remaja umur 13-15
tahun terdiri dari : (1) lari 50 meter, (2) gantung angkat tubuh 60 detik, (3) baring
duduk 60 detik, (4) loncat tegak, (5) lari 1000 meter untuk putra dan 800 meter
untuk putri.
3.3.1. Lari 50 Meter untuk Putra dan Putri
Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kecepatan. Lari 50 meter ini
dapat dilakukan pada lintasan yang rata, lurus, dan tidak licin. Peserta tes berdiri
di belakang garis start untuk melakukan lari 50 meter. Apabila peserta mencuri
start atau mendahului aba-aba yang sudah ditentukan, lari harus diulang.
Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari melintasi
garis finish. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk
menempuh jarak 50 meter, dalam satuan waktu detik.
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Gambar 3.1 Posisi start lari 50 meter
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
3.3.2. Tes gantung siku tekuk untuk putra
Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot dan otot
bahu. Peserta berdiri di bawah palang tunggal. Kedua tangan berpegangan pada
palang selebar bahu.

Gambar 3.2 Sikap permulaan gantung angkat tubuh
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2013
Gerakan dari tes ini berupa mengangkat tubuh dengan membengkokan
kedua lengan sehingga dagu menyentuh atau berada di atas palang tunggal
kemudian kembali ke sikap permulaan. Gerakan dihitung satu kali. Selama
melakukan gerakan, mulai dari kepala sampai ujung kaki tetap merupakan satu
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garis lurus. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang, tamnpa istirahat, sebanyak
mungkin, selama 60 detik.
Gerakan dianggap gagal apabila Pada waktu mengangkat badan, peserta
melakukan gerakan mengayun. Pada waktu mengangkat badan posisi dagu lebih
rendah dari palang tunggal. Pada waktu kembali ke sikap permulaan kedua
lengan tidak lurus

Gambar 3.3 Sikap dagu menyentuh/melewati palng tunggal
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
Hasil yang dihitung adalah angkatan yang dilakukan dengan sempurna.
Yang dicatat adalah jumlah (frekuensi) angkatan yang dapat dilakukan dengan
sikap sempurna tanpa istirahat selama 60 detik. Peserta yang tidak mampu
melakukan tes angkatan tubuh ini, walaupun telah berusaha, diberi nilai nol (0)
3.3.3. Baring duduk 60 detik
Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut.
Untuk melakukan tes ini para peserta berbaring terlentang di lantai atau rumput
kedua lutut ditekuk dengan sudut ± 90˚. Petugas atau peserta lain memegang
atatu menekan kedua pergelangan kaki, agar tidak terangkat.
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Terdengar aba-aba “Ya” peserta bergerak mengambil sikap duduk, sampai
kedua sikunya menyentuh kedua paha, kemudian kembali ke sikap permulaan.
Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat selama 60 detik.

Gambar 3.4 Menuju sikap duduk
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2013
Gerakan tidak dihitung jika tangan tidak disamping telinga, kedua siku tidak
menyentuh paha, mempergunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh.

Gambar 3.5 Sikap duduk dengan kedua siku menyentuh paha
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2013
Hasil yang dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring duduk yang
dapat dilakukan secara sempurna selama 60 detik. Peserta yang tidak dapat
melakukan tes baring duduk ini, diberi nilai nol (0).
3.3.4. Loncat tegak
Tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga eksplosif. Peralatan yang
digunakan berupa papan berskala centimeter, warna gelap, berukuran 30 x 150
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cm, dipasang pada dinding yang rata atau tiang. Jarak anatara lanatai dengan
angka 0 (nol) pada skala yaitu 150 cm. Serbuk kapur, papan, dan juga alat
penghapus.
Cara melakukan terlebih dahulu ujung jari tangan peserta diolesi dengan
serbuk kapur atau magnesium karbonat. Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki
rapat, papan skala berada di samping kiri atatu kanannya. Kemudian tangan
yang dekat dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan di tempelkan pada
papan berkala, sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya

Gambar 3.6 Sikap menentukan raihan tegak
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan kedua
lengan diayun kebelakang.

Gambar 3.7 Sikap awal loncat tegak
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
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Gambar 3.8 Gerakan meloncat tegak
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
Peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepukkan tangan yang
terdekat sehingga menimbulkan bekas. Tes ini dilakukan sebanyak 3 kali tanpa
istirahat atau di selingi oleh peserta lain. Hasil yang dicatat adalah selisih raihan
loncatatan dikurangi raihan tegak
3.3.5. lari 1000 meter untuk putra
Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah,
dan pernafasan. Alatyang digunakan berupa : lintasan lari 1000 meter untuk
putra, stopwatch, bendera start, peluit, tiang pancang, alat tulis.
Pelaksanaannya peserta berdiri di garis start, pada aba-aba “SIAP” peserta
mengambil sikap start berdiri untuk lari, pada aba-aba “Ya” peserta lari menuju
garis finish.

Gambar 3.9 Posisi start lari 1000 meter
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
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Pengambilan waktu dilakukan saat bendera diangkat sampai peserta
melewati garis finish. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta,
waktu dicatat dalam satuan detik.
3.3.6. Tabel nilai
Penilaian tingkat kesegaran jasmani bagi remaja umur 13-15 tahun
dilakukan dengan merujuk pada tabel nilai dan tabel norma, berikut tabel nilai
dan tabel norma tingkat kesegaran jasmani umur 13-15 tahun.
TABEL 3.1 Tes Kesegaran Jasmani Indonesia Untuk Remaja Usia 13-15 Tahun
Putera
BARING
GANTUNG
LONCAT
LARI 50
DUDU
LARI 1000
NILAI
ANGKAT
TEGA
NILAI
METER
K 60
METER
TUBUH
K
DETIK
66 ke
5
s.d-6,7”
16” ke atas 38 ke atas
s.d-3’04”
5
atas
4
6,8”-7,6”
11-15
28-37
53-65
3’05-3’53”
4
3
7,7”-8,7”
6-10
19-27
42-52
3’54”-4’46“
3
8,8”2
10,3
2-5
8-18
31-41
4’47-6’04”
2
”
1
10,4-dst
0-1
0-7
s.d 30
6’05”-dst
1
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
TABEL 3. 2 Norma Tes Kesegaran Jasmani Indonesia Untuk Remaja Umur 1315 Tahun Putera
No.
Jumlah Nilai
Klasifikasi
1.
22-25
Baik Sekali (BS)
2.
18-21
Baik (B)
3.
14-17
Sedang (S)
4.
10-13
Kurang (K)
5.
5-9
Kurang Sekali (KS)
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
3.4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh
keterangan yang

benar

sehingga dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam

penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode
tes berupa tes kesegaran jasmani Indonesia (TKJI) yang mengukur tingkat
kesegaran jasmani para siswa. Dalam tes ini meliputi lari 50 meter, gantung
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angkat tubuh 60 detik, baring duduk 60 detik, loncat tegak, dan lari 1000 meter
dan metode dokumentasi untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa.
3.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian
Suatu penilitian mempunyai faktor yang dapat menghambat serta
memengaruhi selama penelitian ini berlangsung. Faktor-faktor tersebut antara
lain:
3.5.1. Faktor kesungguhan
Kesungguhan

subyek

penelitian

pada

saat

penelitian

sangat

memengaruhi hasil penelitian, hal ini memang sangat sulit untuk dicegah karena
semua ini berasal dari dalam diri individu masing-masing. Sehingga hasil tes
akan berpengaruh, untuk mengatasi hal itu peneliti selalu memberikan
pengarahan kepada peserta tes akan pentingnya penelitian.
3.5.2. Faktor kondisi kesehatan sampel
Pada saat penelitian peserta harus dalam keadaan sehat dan bugar oleh
karena itu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, peserta disarankan makan
secara teratur, tidur atau istirahat yang cukup. Sebab apabila ada peserta yang
sakit akan berakibat menganggu aktivitas atau kegiatan latihan maupun
penelitian.
3.5.3. Petugas Pengambilan Data
Data adalah catatan yang sangat penting guna dijadikan acuan di dalam
penelitian. Oleh karena itu untuk mengantisipasi petugasnya ialah peneliti, orangorang yang ahli di bidang penelitian, dan peneliti sendiri. Hal ini untuk
menghindari kesalahan pencatatan data yang bisa berakibat salah dalam
penganalisaan data penelitian tersebut.
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3.5.4. Faktor Kemampuan Sampel
Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik
dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan
alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara
individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan benarbenar baik.
3.6.

Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh berupa data tes kesegaran jasmani dan data hasil

belajar siswa diolah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengembangan
olah datanya secara lebih lanjut menggunakan excel dan SPSS 16.0. Dalam
pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus.
NP = n/N ×
Keterangan :
NP : nilai dalam
n

: nilai yang diperoleh

N : jumlah seluruh data
100% : konstanta
Kemudian data tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi product
moment dengan rumus sebagai berilkut:

 xy   x y
rxy 

 


 x   x

N

2

2

N
 




y

2

 y  

 
N

2



45

Keterangan :
rxy

= koefisien korelasi variabel x dengan variabel y.

xy

= jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y.

x

= jumlah nilai setiap item.

y

= jumlah nilai konstan.

N = jumlah subyek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan tingkat kesegaran
jasmani dengan hasil belajar pada siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013. Pengukuran tingkat kesegaran jasmani menggunakan
tes pengukuran Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) untuk umur 13-15
tahun. Tes ini terdiri dari 5 item yaitu tes lari 50 meter, tes gantung angkat tubuh,
baring duduk 60 detik, loncat tegak dan lari 1000 meter, sedangkan hasil belajar
menggunkan nilai raport semester 2.
4.1.2. Hasil Tes Kesegaran Jasmani Indonesia
Pengukuran tingkat kesegaran jasmani dengan menggunakan Tes
Kesegaran Jamani Indonesia (TKJI) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 diperoleh data sebagai berikut.
Tabel 4.1 distribusi Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) siswa putra kelas
VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013
No.

Kategori

Frekuensi

Presentase (%)

1.

Baik sekali

0

0%

2.

Baik

10

33,33%

3.

Sedang

19

63,33%

4.

Kurang

1

3,33%

5.

Kurang sekali

0

0%

30

100

Jumlah
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Lebih jelasnya data Tingkat Kesegaran Jamani siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung tahun 2013 tersebut dapat disajikan secara grafis pada
diagram batang berikut.

Gambar 4.1 hasil Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) siswa
putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tingkat kesegaran jasmani siswa
kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung adalah 0% memiliki tingkat kesegaran
jasmani yang kurang sekali, 3,33% masuk dalam kategori kurang, 63,33% masuk
dalam kategori sedang, 33,33% masuk dalam kategori baik, 0% masuk dalam
kategori baik sekali. Secara umum tingkat kesegaran jamani siswa putra kelas
VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013 adalah sedang.
Ditinjau dari hasil tiap-tiap item tes tingkat kesegaran jasmani siswa putra
kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013 diperoleh hasil seperti paparan
berikut.
4.1.2.1. Hasil tes lari 50 meter
Hasil tes lari 50 meter siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
tahun 2013 diperoleh hasil seperti pada tabel berikut.
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Tabel 4.2 distribusi hasil lari 50 meter siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013
No.

Kategori

Frekuensi

Persentase%

1.

Baik sekali

3

10%

2.

Baik

17

56,7%

3.

Sedang

10

33,3%

4.

Kurang

0

0%

5.

Kurang sekali

0

0%

30

100

Jumlah

Lebih jelasnya data hasil lari 50 meter siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram
batang berikut.

Gambar 4.2 hasil tes lari 50 meter siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
tahun 2013
Berdasarkan data diatas dapat diketahui hasil tes 50 meter siswa kelas VIII
SMP Negeri 3 Temanggung adalah 0% memiliki tingkat kesegaran jasmani yang
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kurang sekali, 0% masuk dalam kategori kurang, 33,33% masuk dalam kategori
sedang, 56,7% masuk dalam kategori baik, 10% masuk dalam kategori baik
sekali. Secara umum hasil tes lari 50 meter siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 adalah baik.
4.1.2.2. Hasil tes gantung angkat tubuh 60 detik
Hasil tes gantung angkat tubuh 60 detik siswa putra kelas VIII SMP Negeri
3 Temanggung tahun 2013 diperoleh hasil seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.3 distribusi hasil tes gantung angkat tubuh 60 detik siswa putra kelas
VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013
No.

Kategori

Frekuensi

Persentase%

1.

Baik sekali

0

0%

2.

Baik

0

0%

3.

Sedang

4

13,33%

4.

Kurang

19

63,33%

5.

Kurang sekali

7

23,33%

30

100

Jumlah

Lebih jelasnya data hasil gantung angkat tubuh siswa kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung tahun 2013 tersebut dapat disajikan secara grafis pada
diagram batang berikut.

50

Gambar 4.3 hasil tes gantung angkat tubuh 60 detik siswa putra kelas
VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013
Berdasarkan data diatas dapat diketahui hasil tes gantung angkat tubuh
siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung adalah 23,33% memiliki tingkat
kesegaran jasmani yang kurang sekali, 63,33% masuk dalam kategori kurang,
13,33% masuk dalam kategori sedang, 0% masuk dalam kategori baik, 0%
masuk dalam kategori baik sekali. Secara umum hasil tes gantung angkat tubuh
siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013 adalah kurang.
4.1.2.3. Hasil tes baring duduk 60 detik
Hasil tes baring duduk 60 detik siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 diperoleh hasil seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.4 distribusi hasil tes baring duduk 60 detik siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung tahun 2013
No.

Kategori

Frekuensi

Persentase%

1.

Baik sekali

14

46,7%

2.

Baik

15

50%

3.

Sedang

1

3,33%
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4.

Kurang

0

0%

5.

Kurang sekali

0

0%

30

100

Jumlah

Lebih jelasnya data hasil tes baring duduk siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram
batang berikut.

Gambar 4.4 hasil tes baring duduk 60 detik siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung tahun 2013

Berdasarkan data diatas dapat diketahui hasil tes baring duduk siswa kelas
VIII SMP Negeri 3 Temanggung adalah 0% memiliki tingkat kesegaran jasmani
yang kurang sekali, 0% masuk dalam kategori kurang, 3,33% masuk dalam
kategori sedang, 50% masuk dalam kategori baik, 46,7% masuk dalam kategori
baik sekali. Secara umum tingkat kesegaran jamani siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung tahun 2013 adalah baik.
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4.1.2.4. Hasil tes loncat tegak
Hasil tes loncat tegak siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
tahun 2013 diperoleh hasil seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.5 distribusi hasil tes loncat tegak siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013
No.

Kategori

Frekuensi

Persentase%

1.

Baik sekali

0

0%

2.

Baik

6

20%

3.

Sedang

23

76,67%

4.

Kurang

1

3,33%

5.

Kurang sekali

0

0%

30

100

Jumlah

Lebih jelasnya data hasil tes loncat tegak siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram
batang berikut.
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Gambar 4.5 hasil tes loncat tegak siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013
Berdasarkan data diatas dapat diketahui hasil tes loncat tegak siswa kelas
VIII SMP Negeri 3 Temanggung adalah 0% memiliki tingkat kesegaran jasmani
yang kurang sekali, 3,33% masuk dalam kategori kurang, 76,67% masuk dalam
kategori sedang, 20% masuk dalam kategori baik, 0% masuk dalam kategori baik
sekali. Secara umum tingkat kesegaran jamani siswa putra kelas VIII SMP
Negeri 3 Temanggung tahun 2013 adalah sedang.
4.1.2.5. Hasil tes lari 1000 meter
Hasil tes lari 1000 meter siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
tahun 2013 diperoleh hasil seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.6 distribusi hasil lari 1000 meter siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013
No.

Kategori

Frekuensi

Persentase%

1.

Baik sekali

0

0%

2.

Baik

14

46,67%

3.

Sedang

10

33,33%

4.

Kurang

5

16,67%

5.

Kurang sekali

1

3,33%

30

100

Jumlah

Lebih jelasnya data hasil lari 1000 meter siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram
batang berikut.
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Gambar 4.6 hasil tes lari 1000 meter siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013

Berdasarkan data diatas dapat diketahui hasil tes lari 1000 meter siswa
kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung adalah 3,33% memiliki tingkat kesegaran
jasmani yang kurang sekali, 16,67% masuk dalam kategori kurang, 33,33%
masuk dalam kategori sedang, 46,67% masuk dalam kategori baik, 0% masuk
dalam kategori baik sekali. Secara umum tingkat kesegaran jamani siswa putra
kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013 adalah sedang.
4.2. Hasil Belajar Siswa
Gambaran hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun
2013 berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui rata-rata hasil belajar
adalah baik. Lebih jelasnya berikut ini disajikan hasil beelajar siswa kelas VIII
SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013 yang disajikan dalam tabel distribusi
bergolong berikut.
Tabel 4.7 Distribusi hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
tahun 2013.
No.

Hasil belajar

Frekuensi

Persentase
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(%)

Jumlah

1.

Baik sekali

0

0%

2.

Baik

30

100%

3.

Cukup

0

0%

4.

Kurang

0

0%

5.

Kurang sekali

0

0%

100

100%

Lebih jelasnya data hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 tersebut dapat disajikan secara grafis pada diagram
batang berikut.

Gambar 4.7 hasil belajar siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
tahun 2013

Gambar diatas menunjukkan bahwa hasil hasil belajar dalam kategori
kurang sekali (0%), kurang (0%), sedang (0%), baik (100%), baik sekali (0%).
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Secara umum hasil belajar siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
tahun 2013 adalah baik.
4.3. Analisis Data
Analisis data dalam peneitian ini digunakan untuk mengetahui adanya
hubungan hubungan antara tingkat kesegaran jasmani dan hasil belajar siswa
kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung. Sebelum menganalisis data dilakukan
analisis data awal yaitu uji normalitas. Uji normalitas dan uji hipotesis akan
diuraikan sebagai berikut.
4.3.1. Uji Normalitas
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bahwa data berdistribusi
normal atau tidak. Data yang akan di uji adalah data hasil tes kesegaran jasmani
Indonesia dan data hasil belajar siswa.

Tabel 4.8 distribusi uji normalitas data
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

hasilbelajar

.127

30

.200*

.959

30

.289

hasiltkji

.124

30

.200*

.967

30

.473

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Untuk uji normalitas data hasil TKJI adalah sebagai berikut.
Ho: data hasil TKJI berdistribusi normal
Ha: data hasil TKJI tidak berdistribusi normal
Untuk menerima atau menolak hipotesis nol dilihat nilai signifikan pada
output. Pada tabel output Kolmogorov Smirnov diatas, diperoleh nilai sig = 0,2 =
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20%. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 5%, berarti Ho diterima, yang
artinya data hasil TKJI berdistribusi normal.
Sedangkan untuk uji normalitas data hasil belajar siswa adalah sebagai
berikut.
Ho: data hasil belajar siswa berdistribusi normal
Ha: data hasil belajar siswa tidak berdistribusi normal
Untuk menerima atau menolak hipotesis nol dilihat nilai signifikan pada
output. Pada tabel output Kolmogorov Smirnov diatas, diperoleh nilai sig = 0,2 =
20%. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 5%, berarti Ho diterima, yang
artinya data hasil belajar siswa berdistribusi normal.
4.3.2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya
hubungan antara tingkat kesegaran jasmani dengan hasil belajar siswa kelas VIII
SMP Negeri 3 Temanggung. Uji hipotesis ini menggunakan korelasi product
moment dengan bantuan SPSS 16.0. dari hasil perhitungan yang telah dilakukan
diperoleh tabel sebagai berikut.
Tabel 4.9 distribusi hasil korelasi tingkat kesegaran jasmani dan hasil belajar
Correlations
hasilbelajar hasiltkji
hasilbelajar Pearson
Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
hasiltkji

.620**
.000

30

30

Pearson
Correlation

.620**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

30

30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Ho: tidak ada hubungan antara data hasil TKJI dan data hasil belajar
Ha: ada hubungan antara data hasil TKJI dan data hasil belajar
Untuk menerima atau menolak Ho dengan bantuan nilai signifikan, jika nilai
sig kurang dari 5% maka Ho ditolak, sebaliknya diterima. Dari tabel output di atas
terlihat sig = 0,000 kurang dari 5% berarti kita tolak Ho dan menerima Ha. Jadi
ada korelasi atau hubungan antara data hasil TKJI dan data hasil belajar.
Dengan melihat nilai korelasi kedua variabel tersebut r = 0,620. Hal ini
menunjukkan nilai yang cukup. Jadi hubungan antara data hasil TKJI dan data
hasil belajar cukup kuat.
Tabel 4.10 interpertasi nilai r
Besarnya nilai r
Antara 0,800 sampai dengan 1,00

Interpretasi
Tinggi

Antara 0,600 sampai dengan Cukup
0,800
Antara 0,400 sampai dengan Agak rendah
0,600
Antara 0,200 sampai dengan Rendah
0,400
Antara 0,000 sampai dengan Sangat rendah (tak berkorelasi)
0,200
Sumber : Suharsimi Arikunto (2010 : 319)
Berdasarkan tabel interpretasi niali r (Arikunto, 2010: 319), nilai r = 0,620
termasuk dalam kriteria cukup. Jadi korelasi antara v data hasil TKJI dan data
hasil belajar cukup.
4.4. Pembahasan
Pada hakikatnya, kesegaran jasmani adalah kemampuan fungsional dari
alat-alat tubuh untuk melakukan aktifitas dengan penuh kewaspadaan dan
dengan hasil yang memuaskan tanpa adanya kelelahan yang berarti serta masih
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memiliki tenaga cadangan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang yang
mungkin menyita perhatiannya. Kesegaran jasmani adalah salah satu potensi
fisik yang dimiliki setiap orang untuk meningkatkan produktivitas kerja. Bagi
kalangan

pelajar,

kesegaran

jasmani

menjadi

salah

satu

faktor

yang

mempengaruhi kesiapan fisik sebelum menerima pelajaran di sekolah sehingga
nantinya dengan kesegaran fisik yang baik, siswa dapat menerima pengajaran
yang diberikan oleh sekolah dengan optimal.
Salah satu manfaat kesegaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa adalah
mempertinggi kemauan dan kemampuan belajar. Dengan kesegaran jasmani
yang baik, diharapkan siswa mempunyai tingkat konsentrasi yang tinggi untuk
mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya.
Kualitas kecerdasan intelektual individu dipandang sebagai faktor utama
yang mempengaruhi keberhasilan individu dalam meraih kesuksesan belajar.
Namun keberhasilan belajar individu bukan hanya ditentukan oleh tingginya
kecerdasan intelektual tetapi juga ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor yang
mempengaruhi belajar tersebut dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor internal
dan eksternal.
Faktor internal atau kondisi internal ini mencakup kondisi fisik, seperti
kesehatan organ tubuh, kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual,
emosional; dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan
lingkungan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain seperti variasi dan tingkat
kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar,
iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi
kesiapan, proses, dan hasil belajar.
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Faktor internal yang mencakup kondisi fisik seseorang memiliki peran
penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Proses belajar seseorang akan
terganggu jika berada dalam kondisi yang kurang sehat, cepat lelah, kurang
bersemangat, mudah pusing, mengantuk, ataupun gangguan fungsi alat
penginderaan dan organ – organ lainnya.
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kesegaran jasmani
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Tingkat
kesegaran jasmani siswa mempunyai peran penting terutama dalam mengikuti
proses

kegiatan

belajar.

Kesegaran

jasmani

berperan

penting

dalam

mempertinggi kemauan dan kemampuan belajar, sehingga dengan kesegaran
jasmani yang baik maka dapat mendukung terciptanya hasil belajar yang baik
pula.
Berdasarkan kesimpulan ini maka penting bagi siswa untuk senantiasa
memperhatikan serta meningkatkan kesegaran jasmaninya. Hal ini bertujuan
agar siswa mempunyai modal utama untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa
mengalami

kelelahan

yang

berarti,

meningkatkan prestasi belajarnya.

sehingga

lebih

bersemangat

untuk

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan
Berdasarkan uraian dan data hasil penelitian dan pembahasan maka
peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu.
5.1.1. Tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 berkategori kurang sebanyak 1 responden atau
3,33%, berkategori sedang sebanyak 19 responden atau 63,33% dan
berkategori baik sebanyak 10 responden atau 33,33% dari 30 siswa yang
diteliti. Sebagian besar tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas VIII
SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013 berkategori sedang sebanyak 19
responden atau 63,33%. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa
tingkat kesegaran jasmani siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3
Temanggung tahun 2013 berada dalam kategori sedang.
5.1.2. Hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013
berkategori baik sebanyak 30 responden atau 100% dari 30 siswa yang
diteliti. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat hasil belajar
siswa putra kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung tahun 2013 berada
dalam kategori baik.
5.1.3. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan antara tingkat kesegaran
jasmani dengan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Temanggung
tahun 2013, hal ini ditunjukan dari besarnya nilai r yaitu 0,620.

61

62

5.2. Saran
Dalam kesempatan ini, peneliti ingin memberikan sedikit saran yang
bersifat membangun demi pencapaian peningkatan kesegaran jasmani dan hasil
belajar siswa.
5.2.1. Bagi Siswa
Siswa

diharapkan

selalu

menjaga

dan

memperbaiki

kesegaran

jasmaninya sebagai bekal utama melakukan proses belajar. Karena dengan
kesegaran jasmani yang baik akan mampu meningkatkan kemauan dan
kemampuan dalam menerima dan memahami pembelajaran dengan baik.
Salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesegaran jasmani
yaitu dengan menjalankan pola hidup sehat. Untuk dapat menjalankan pola
hidup sehat tersebut terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu: (1)
Mengatur makanan. (2) Mengatur istirahat. (3) Melakukan aktivitas (berolahraga).
5.2.2. Bagi Guru
Perlu adanya pemantauan kesegaran jasmani siswa melalui tes
kesegaran jasmani yang mempu menciptakan kesadaran siswa untuk senantiasa
menjaga dan meningkatkan kesegaran jasmani sebagai bekal utama melakukan
proses belajar. Disamping itu, guru juga harus senantiasa memperhatikan
takaran latihan kesegaran jasmani didalam pendidikan jasmani. Takaran latihan
kesegaran jasmani ini meliputi frekuensi, intensitas dan waktu.
5.2.3. Bagi Sekolah
Sekolah supaya menyediakan perlengkapan Tes Kesegaran Jasmani
Indonesia (TKJI) karena dengan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) dapat
mengetahui seberapa baik tingkat kesegaran jasmani siswa.
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5.2.4. Bagi Peneliti Lain
Peneliti yang lain dapat menjadikan tulisan ini sebuah referensi guna
penelitian dan pengembangan penelitian selanjutnya.
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Lampiran 1
SK Dosen Pembimbing Jurusan
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Lampiran 2
SK Pembimbing Fakultas
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Lampiran 3
Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 4
Surat Keterangan
Kepala Sekolah
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Lampiran 5
Daftar Petugas Pembantu Penelitian
NO

NAMA

TUGAS

KETERANGAN

1.

Huta Hen Rhestu

Peneliti

Mahasiswa FIK

2.

Bagus Herawan

Pencatat waktu

Mahasiswa FIK

3.

Yan Ermawan

Pencatat waktu

Mahasiswa FIK

4.

Anjar Purnomo

Pencatat waktu

Mahasiswa FIK

5.

Ahmad Syafi’i

Pencatat waktu

TNF Temanggung

6.

Ridho

Starter

TNF Temanggung

7.

Imron

Pos baring duduk

TNF Temanggung

8.

Dhea

Pos baring duduk

TNF Temanggung

9.

Herdi

Pos gantung angkat

TNF Temanggung

tubuh
10.

Rochman

Pos gantung angkat

TNF Temanggung

tubuh
11.

Tika

Penghitung jarak

TNF Temanggung

12.

Igo

Penghitung jarak

TNF Temanggung

13.

Dimas Adi P.

Dokumentasi

Mahasiswa FIK
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Lampiran 6
Daftar Nama Sampel
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Lampian 7
Hasil TKJI
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Lampiran 8
Hasil Belajar / Raport
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Lampiran 9
Form Penilaian TKJI
Nama
:…………………………………............................
JenisKelamin :Laki-laki / Perempuan *
No Dada
:……………………………………………………
Usia
:………………Tahun
NamaSekolah :……………………………………………………
No
JenisTes
Hasil
Nilai
Keterangan
Lari 50 / 60 meter *

1

Gantung :
a) Sikutekuk
b) AngkatTubuh

2

Baring Duduk 60 detik
LoncatTegak
- Tinggi raihan :
………
.cm

3
4

……………………
……
……….detik

….

……….detik
………....kali

….
….

…………kali

….

……….....cm

….

…...…………………
….
...............................
.........
……………………
……

- Loncatan I :
………
….cm
- Loncatan II :

5

………
…cm
- Loncatan III : ………
cm

……....menit
……….detik

Lari 800/ 1000 / 1200
meter *

……………………
….
….
……………………
…….

JumlahNilai ( tes 1 + tes 2 + tes 3 + tes 4
+ tes 5 )
7
Klasifikasi Tingkat KesegaranJasmani
* coret yang tidakperlu
6

PetugasTes,
………………………..
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Lampiran 10
Pelaksanaan TKJI
Lari 50 Meter untuk Putra
1. Tujuan
Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan.
2. Alat dan fasilitas
1. Lintasan lurus, datar, rata, tidak licin, berjarak 50 meter, dan
masih mempunyai lintasan lanjutan.
2. Bendera start.
3. Peluit.
4. Tiang pancang.
5. Stopwatch.
6. Serbuk kapur.
7. Formulir.
8. Alat tulis.
3. Petugas tes
1. Juru keberangkatan
2. Pengukur waktu merangkap pencatat hasil.
4. Pelaksanaan
1. Sikap permulaan
Peserta berdiri di belakang garis start
2. Gerakan
a. Pada aba-aba “Siap” peserta mengambil sikap start berdiri,
siap untuk lari.
b. Pada aba-aba “ya” peserta lari secepat mungkin menuju
garis finish, menempuh jarak 50 meter
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3. Lari masih diulang apabila :
a. Pelari mencuri start
b. Pelari tidak melewati garis finish
c. Pelari terganggu dengan pelari lain

Gambar 1 Posisi start lari 50 meter

Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
4. Pengukuran waktu
Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera diangkat sampai pelari
melintasi garis finish.
5. Pencatat hasil
a. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari
untuk menempuh jarak 50 meter, dalam satuan waktu
detik.
b. Waktu dicatat satu angka di belakang koma.
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Tes gantung siku tekuk untuk putra
1. Tujuan
Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot dan
otot bahu.
2. Alat dan fasilitas
a. Lantai rata dan bersih
b. Palang tungal
c. Stopwatch
d. Serbuk kapur atau magnesium karbonat
e. Alat tulis
3. Petugas tes
a. Pengamat waktu
b. Penghitung gerakan merangkap pencatat hasil
4. Pelaksanaan
a. Sikap permulaan
Peserta berdiri di bawah palang tunggal. Kedua tangan
berpegangan pada palang selebar bahu.

Gambar 2Sikap permulaan gantung angkat tubuh

Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
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b. Gerakan
1) Mengangkat tubuh dengan membengkokan kedua
lengan sehingga dagu menyentuh atau berada di atas
palang tunggal kemudian kembali ke sikap permulaan.
Gerakan dihitung satu kali.
2) Selama melakukan gerakan, mulai dari kepala sampai
ujung kaki tetap merupakan satu garis lurus.
3) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang, tamnpa istirahat,
sebanyak mungkin, selama 60 detik.
c. Angkatan dianggap gagal dan tidak dihitung apabila :
1) Pada waktu mengangkat badan, peserta melakukan
gerakan mengayun
2) Pada waktu mengangkat badan posisi dagu lebih
rendah dari palang tunggal dan,
3) Pada waktu kembali ke sikap permulaan kedua lengan
tidak lurus

Gambar 3 Sikap dagu menyentuh/melewati palng tunggal
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
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5. Pencatatan hasil
a. Yang dihitung adalah angkatan yang dilakukan dengan
sempurna
b. Yang dicatat adalah jumlah (frekuensi) angkatan yang
dapat dilakukan dengan sikap sempurna tanpa istirahat
selama 60 detik
c. Peserta yang tidak mampu melakukan tes angkatan tubuh
ini, walaupun telah berusaha, diberi nilai nol (0)
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Baring duduk 60 detik
1. Tujuan
Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut
2. Alat dan fasilitas
a. Lantai / lapangan rumput yang bersih dan rata
b. Stopwatch
c. Alat tulis
d. Alas jika diperlukan
3. Petugas tes
Pengamat dan pencatat hasil
4. pelaksanaan
a. Sikap permulaan
1) Berbaring terlentang di lantai atau rumput kedua lutut
ditekuk dengan sudut ± 90˚
2) Petugas atau peserta lain memegang atatu menekan
kedua pergelangan kaki, agar tidak terangkat
b. Gerakan
1) Gerakan aba-aba “Ya” peserta bergerak mengambil
sikap duduk, sampai kedua sikunya menyentuh kedua
paha, kemudian kembali ke sikap permulaan
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Gambar 3.4Menuju sikap duduk
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
2) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang dengan cepat
selama 60 detik.
Catatan : Gerakan tidak dihitung jika tangan tidak
disamping telinga, kedua siku tidak menyentuh paha,
mempergunakan sikunya untuk membantu menolak
tubuh.

Gambar 5 Sikap duduk dengan kedua siku menyentuh paha
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
5. Pencatat hasil
a. Hasil dihitung dan dicatat adalah jumlah gerakan baring
duduk yang dapat dilakukan secara sempurna selama 60
detik.
b. Peserta yang tidak dapat melakukan tes baring duduk ini,
diberi nilai nol (0).
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Loncat tegak
1. Tujuan
Tes ini bertujuan untuk mengukur tenaga eksplosif
2. Alat dan fasilitas
a. Papan berskala centimeter, warna gelap, berukuran 30 x 150
cm, dipasang pada dinding yang rata atau tiang. Jarak anatara
lanatai dengan angka 0 (nol) pada skala yaitu 150 cm
b. Serbuk kapur
c. Alat penghapus papan tulis
d. Alat tulis
3. Petugas tes
Pengamat dan pencatat hasil
4. Pelaksanaan
a. Sikap permulaan
1) Terlebih dahulu ujung jari tangan peserta diolesi
dengan serbuk kapur atau magnesium karbonat
2) Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan
skala

berada

di

samping

kiri

atatu

kanannya.

Kemudian tangan yang dekat dinding diangkat lurus ke
atas telapak tangan di tempelkan pada papan berkala,
sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya
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Gambar 6Sikap menentukan raihan tegak
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010

b. Gerakan
1) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan
lutut dan kedua lengan diayun kebelakang
Kemudian

peserta

menepukkan

meloncat

tangan

setinggi

yang

mungkinsambil

terdekat

sehingga

menimbulkan bekas

Gambar 3.7Sikap awal loncat tegak
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
2) Lakukan tes ini sebanyak 3 kali tanpa istirahat atau di
selingi oleh peserta lain
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Gambar 8Gerakan meloncat tegak
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010

5. Pencatat hasil
a. Selisih raihan loncatatn dikurangi raihan tegak
b. Ketiga selisih raihan dicatat
c. Ambil nilai tertinggi
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Lari 1000 Meter Untuk Putra
1. Tujuan
Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran
darah, dan pernafasan
2. Alat dan fasilitas
a. Lintasan lari 1000 meter untuk putra
b. Stopwatch
c. Bendera start
d. Peluit
e. Tiang pancang
f.

Alat tulis

3. Petugas tes
a. Petugas keberangkatan
b. Pengukur waktu
c. Pencatat hasil
d. Pembantu umum
4. Pelaksanaan
a. Sikap permulaan
Peserta berdiri di garis start
b. Gerakan
1) Pada aba-aba “SIAP” peserta mengambil sikap start
berdiri untuk lari
2) Pada aba-aba “Ya” peserta lari menuju garis finish
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Gambar 9Posisi start lari 1000
Sumber: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010
5. Pencatatan hasil
a. Pengambilan waktu dilakukan saat bendera diangkat
sampai peserta melewati garis finish
b. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta,
waktu dicatat dalam satuan detik.
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Lampiran 11
Deskripsi Data
DESKRIPSI STATISTIK

Correlations
hasilbelajar
hasilbelajar

Pearson Correlation

hasiltkji
1

.620

Sig. (2-tailed)

.000

N
hasiltkji

**

Pearson Correlation

30

30

**

1

.620

Sig. (2-tailed)

.000

N

30

30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary
Cases
Valid
N

Missing
Percent

N

Total

Percent

N

Percent

hasilbelajar

30

100.0%

0

.0%

30

100.0%

hasiltkji

30

100.0%

0

.0%

30

100.0%
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Descriptives
Statistic
hasilbelajar

Mean

80.57

95% Confidence Interval for Lower Bound

79.51

Mean

Upper Bound

.518

81.63

5% Trimmed Mean

80.61

Median

81.00

Variance

8.047

Std. Deviation

2.837

Minimum

75

Maximum

85

Range

10

Interquartile Range

hasiltkji

Std. Error

5

Skewness

-.245

.427

Kurtosis

-.947

.833

Mean

16.57

.345

95% Confidence Interval for Lower Bound

15.86

Mean

Upper Bound

17.27

5% Trimmed Mean

16.59

Median

17.00

Variance

3.564

Std. Deviation

1.888

Minimum

12

Maximum

20

Range

8

Interquartile Range

3

Skewness

-.210

.427

Kurtosis

-.101

.833
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Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

hasilbelajar

.127

30

.200

*

.959

30

.289

hasiltkji

.124

30

.200

*

.967

30

.473

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
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Lampiran 12
Gambar-Gambar
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